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                                                             Előszó 
 

 

 

 

 

A szerkesztők azzal a meggyőződéssel kezdték ezt a munkát, hogy az európai jogtörténet 

fogalma aktualizálásra szorul. Amint a kötet több hozzászólása is mutatja, az európai 

jogtörténet alapvetően a huszadik század terméke, és szorosan összefonódik a kontinens 

politikatörténetével. A korai európai jogtörténetírás ikonikus megnyilvánulásai közé olyan 

művek tartoznak, mint Paul Koschaker Europa und das Römische Recht (1947), Francesco 

Calasso Introduzione al diritto comune (1951) és Franz Wieacker Priva trechtsgeschichte der 

Neuzeit (1952). Az európai jogtörténetnek mint az európai központi területek történetének a 

koncepciója mindenütt az európai jogtörténet lényegét képezte a kurzuskönyvekben és a 

szokásos tantermi oktatásban. 

    Azonban már nem a második világháború utáni időszakban élünk, amikor az európai 

jogtörténet még mindig uralkodó felfogása kialakult. Az eltelt évtizedek során világossá 

váltak e megközelítés korlátai. A hagyományos európai jogtörténetek, amelyek nagyrészt a 

ius commune koncepciója köré épültek, hajlamosak kihagyni Európa nagy területeit, például a 

skandinávokat és Kelet-Európát, ahol a ius commune kisebb befolyást gyakorolt. Ezek a 

periférikus területek kimaradtak az európai jogtörténet uralkodó narratívájából. Az angol com 

mon jog időnként megjelent, de főként a kontinentális jog egzotikus kontrasztjaként. 

Hasonlóképpen, az európai jog csak a földrajzi Európa joga volt. Mint e kézikönyv fejezetei 

mutatják, az ókori római jog sokat köszönhetett a közel-keleti jogrendeknek. Később, a 

tizenötödik századtól kezdve a nagy európai jogrendek fokozatosan elterjedtek minden 

kontinensen. A jog globalizálódásának nagy része valóban az európai jogrendszerek 

világméretűvé válása révén ment végbe. 

     Végül, a nemzeti jogtörténetektől az összehasonlító módszerek felé való elmozdulás 

alapvetően befolyásolta a jogi átalakulás megértését helyi, nemzeti, regionális, európai és 

globális szinten. A jogtörténészek a jogi változásokat a hatások folyamatos áramlásában és 

cseréjében látják, amelyek a kulturális, politikai és társadalmi hálózatok bonyolult 

kombinációiban játszódnak le. 

       A jelen kézikönyv az európai jogtörténetnek ezt az átdolgozott felfogását tükrözi; nem 

pusztán tükrözi a tudományág helyzetét, hanem annak alakítására is törekszik. A kézikönyv 

hat részre osztott negyvennyolc fejezetből áll. Az I. rész az európai jogtörténet világtörténeti 

jelentőségének értékelésével kezdődik, majd az európai jogtörténet néhány centenáriumán 

vezet végig. A II. rész az ókori és kora középkori jogrendszerek bemutatásával folytatódik, a 

III. rész pedig a középkorra tér át. A kronológiai megközelítés és a megfelelő földrajzi és 

tartalmi lefedettség ötvözése kihívást jelentett. Míg a II. és III. rész többnyire földrajzi logikát 

követ, a IV. rész a kora újkori jog néhány fontosabb területét vizsgálja. Az V. rész ismét 

földrajzi megközelítést alkalmaz, de ezúttal az európai jog kora újkori területi 

terjeszkedésének szemszögéből - mind az Eu rope-on belül, mind azon kívül. A VI. rész az 

európai jog tizenkilencedik századi modernizációjának történetét meséli el, majd áttér a 

huszadik század sötétebb örökségére. E rész és a kézikönyv az Európai Unió jogáról szóló 

fejezettel zárul. 

        Végeredményben, miközben ez a kötet az európai jogtörténet fogalmának aktualizálására 

törekszik, egy olyan tudományágat tükröz, amely már folyamatban van saját maga 

aktualizálására. Talán nem tettünk többet és nem kevesebbet, mint bemutattunk néhányat 

abból a sokrétű módból, ahogyan az európai jogtörténet elkezdte megtalálni a helyét a 

globális jogtörténetben. 
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Egy ilyen nagyszabású munka soha nem lett volna lehetséges a megfelelő emberek döntő 

pillanatokban nyújtott határozott segítsége nélkül. Természetesen szeretnénk köszönetet 

mondani csodálatos szerzőinknek. Az Oxford University Pressnél dolgozó szerkesztőinknek, 

először Elinor Shieldsnek, majd Imogen Hillnek, akik gondoskodtak arról, hogy a kéziratok 

halmazából nyomtatott kötetté válás folyamata zökkenőmentesen menjen végbe. Dr. Sara Elin 

Roberts, aki maga is jogtörténész, a nyelvi szerkesztés nagy részét, mint mindig, most is nagy 

gyorsasággal és pontossággal végezte. Dr. Kathy Saranpa csodálatra méltó hatékonysággal és 

szakértelemmel fordított néhány szöveget németből. Végül, de természetesen nem 

utolsósorban köszönetet mondunk Sofia Söderholmnak, a Helsinki Egyetemen dolgozó 

szerkesztőségi asszisztensünknek, aki a technikai szerkesztés nagy részét végezte, és egy 

összetett és hosszan tartó szerkesztési projekt során sikerült rendben tartania a szerzők és a 

cikkek listáját. 

 

                                                          Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber és Mark Godfrey 

                                                                   Helsinki, Toronto és Glasgow, 2017 novembere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1 Az európai jogtörténet világtörténeti jelentősége: egy időközi jelentés 
                                                          James Q. Whitman 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet áttekinti azokat az állításokat, amelyeket a tudósok az európai jogtörténet 

feltételezett világtörténelmi jelentőségéről tettek. Montesquieu-től kezdve számos szerző azt 

állította, hogy a jogállamiság valamiképpen nyugati találmány. Mások, köztük Weber és 

számos neves kortárs közgazdász, köztük a Nobel-díjas Douglass North, ragaszkodtak ahhoz, 

hogy a jog sajátos formái elősegítették a modern kapitalizmus kialakulását. A biológusok 

körében még a nyugati jog különleges értékének dicséretének is van hagyománya, amely 

egészen Linnéig nyúlik vissza. A fejezet felszólítja a hivatásos jogtörténészeket, hogy 

komolyan foglalkozzanak az európai jogtörténettel kapcsolatos különféle nagyszabású 

állításokkal, és néhány előzetes választ ad rájuk. 

Kulcsszavak: a Nyugat felemelkedése, jogi eredet, szokásjog, polgári jog, nagy eltérés, Max 

Weber, Montesquieu. 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Európában találták ki a jogállamiságot? Vajon Európa olyan egyedi jogi formát hozott-e létre, 

amely segít megmagyarázni a "Nyugat felemelkedését" - az európai világ figyelemre méltó 

globális gazdasági és katonai diadalát, valamint az európai társadalomszervezési módokat a 

XVIII. századtól a XX. századig? Eljutott-e Európa az emberi jogokkal kapcsolatos olyan 

egyetemes igazságokhoz, amelyeket exportálni kell a világ többi részére? Az elmúlt 

évszázadok során számos szerző válaszolt igennel e kérdések közül egyre vagy többre. Talán 

Montesquieu volt az első modern gondolkodó, aki ilyen értelemben beszélt, amikor 

kijelentette, hogy a nyugati világ egyedül "egy olyan kormányzat" szerint élt, amely "nem a 

nyugati világnak, hanem a nyugati világnak". törvények kormányzatában él.1 Azóta számos 

utódja volt. Közülük a legkiemelkedőbb a legnagyobb az európai jogtörténészek közül Max 

Weber, akinek életműve azon az állításon alapult, hogy Európa olyan sajátosan racionális jogi 

formákat hozott létre, amelyek a nyugati kapitalista rend alapjait képezik, és amelyek 

diadalmasan terjedtek el az egész világon. 

      Napjainkban a világ történészei között az európai jog világtörténelmi jelentőségéről szóló 

állítások virágoznak. Különösen a római jogi hagyományt dicséri a világtörténelmi irodalom, 

mint egyedülálló nyugati áttörést. A rómaiak - olvashatjuk egy jellegzetes megállapításban - 

"feltalálták a jogi fogalmak racionális rendszerét, amely tükrözte az egyes emberek 

egyéniségét", és ezzel elősegítették a Nyugat páratlan vívmányait, kikövezve az utat a 

civilizáció számára világszerte.2 William McNeil, a világtörténelem csodálatra méltó modern 

úttörője hasonló állításokat fogalmazott meg - bár a jog felfedezését inkább a görögöknek, 

mint a rómaiaknak tulajdonította.3 A kiváló klasszicista, Josiah Ober most hasonló érveket 

sorakoztat fel a klasszikus Görögországgal kapcsolatban: Ober szerint a görögök a 
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"jogállamiság" eddig ismeretlen formáit teremtették meg, és ezzel megteremtették a gazdasági 

növekedés eddig példátlan mintáinak alapjait. 4 

       A nyugati jog egyedülálló értékéről szóló elképzelések különösen élénk életet élnek a 

közgazdasági tanszékeken, különösen az úgynevezett "új intézményi közgazdaságtan" 

képviselői körében. Oberhez hasonlóan az új institucionalisták is azt állítják, hogy a modern 

kapitalista jólétet a jogállamiság nyugati feltalálása tette lehetővé. Érveiknek óriási hatása 

volt, sokkal szélesebb körben olvasták és idézték őket, mint bármi mást, amit a hivatásos 

jogtörténészek készítettek. Egy neves európai jogtörténész egyszer úgy vélekedett, hogy 

jogtörténeti Nobel-díjat kellene adni. 5Az igazság az, hogy ilyen Nobel-díjat már 

adományoztak - de egy közgazdásznak. 6Ráadásul nem a közgazdászok az egyetlenek, akik 

nem szakemberek, akik világtörténelmi jelentőséget tulajdonítanak az európai jognak: mint 

látni fogjuk, még az evolúciós biológusok is állítják, hogy a nyugati jog megkülönböztető 

jellege megalapozta a nyugati életmód globális diadalát. 

      Hasonló elképzelések még a nemzetközi politikai döntéshozatalt is befolyásolták. Nem az 

új intézményi közgazdászok az egyetlenek, akik hisznek a nyugati jog mint a gazdasági 

növekedés eszközének felsőbbrendűségében. Ugyanezek a nézetek már régóta meghatározzák 

a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap tevékenységét. Ami azt az elképzelést illeti, hogy a 

Nyugat felfedezte az emberi jogokkal kapcsolatos egyetemes igazságokat, a nemzetközi 

emberi jogi mozgalom semmi máson nem alapul. 

       Az európai jogtörténet világtörténelmi jelentőségéről szóló beszéd egyfajta kihívást és 

zavart jelent az olyan hivatásos jogtörténészek számára, mint akik e kézikönyvhöz 

hozzájárulnak. A hivatásos európai jogtörténészek, akik szembesülnek a témájukkal 

kapcsolatos nagyszabású állításokkal, valószínűleg a megrökönyödés és a leereszkedés 

keverékét érzik. Tényleg van értelme - kérdezik majd - azt képzelni, hogy Európa találta fel a 

jogállamiságot? Valóban helyénvaló-e a jogtörténetet úgy írni, mint a Nyugat 

felemelkedésének vagy a kapitalizmus felemelkedésének fejezeteit? Az biztos, hogy a 

szakemberek néha hajlandóak megkockáztatni néhány nagyszabású állítást, különösen, ha a 

római jogi hagyományról van szó. Vannak nagyszerű tudósok, akik "a jog feltalálásáról" írnak 

nyugaton" (Aldo Schiavone) vagy az emberi jogok római úttörőinek (Tony Honoré). 7 A 

szakemberek azonban legtöbbször körültekintőbben írnak. Ez a kollektív óvatosság részben a 

humán tudományok mai életének tényeit tükrözi. A humanisták tudatában vannak annak, 

hogy egy posztkoloniális világban élnek, ahol az olyan témák megvitatása, mint "a Nyugat 

felemelkedése", kényes kérdéseket vet fel. A közgazdaságtan professzorai hajlandóak 

lehetnek a nyugati életmód egyedülálló értékét hangoztatni, de a legtöbb jogtörténész - 

humanista kollégáikhoz hasonlóan - megtanulta, hogy kissé meghátráljon, ha "a Nyugatról" 

beszélnek. Ugyanakkor az európai jogtörténet specialistái elkerülhetetlenül szenvednek 

egyfajta déformation professionne-tól. Ők általában képzett jogászok, akik az európai fejlődés 

belső, megszokott jogtörténeti formáit részesítik előnyben. Szeretnek úgy dolgozni, ahogyan 

azt tanulták: doktrinális elemzést végezni, kéziratokat összehasonlítani, szövegeket 

megállapítani, és az európai múlt levéltári iratanyagát átvizsgálni. A világtörténelem alakjáról 

szóló nagyszabású hipotézisek mérlegelése jócskán kimozdítja őket a komfortzónájukból. 

Ezért van az, hogy még akkor is, amikor nagy könyveket írnak az európai jogtörténetről, 

általában visszariadnak attól, hogy olyan alakokat kövessenek, mint Weber, a nagy elméletek 

útján. 

       Mindazonáltal ez a fejezet abban a meggyőződésben íródott, hogy az európai 

jogtörténészeknek le kellene küzdeniük a - bármennyire is érthető - tartózkodásukat, és 

nyíltan fel kellene vállalniuk a témájuk világtörténelmi jelentőségére vonatkozó állításokat. 

Nagy veszteség, ha az európai jogtörténetről szóló nagy elméleteket kívülállók vitatják meg, 

és nem a forrásokat ismerő és a jogról gondolkodni tudó szakemberek. Magától értetődik, 

hogy a nem szakemberek által az európai jogtörténetről megfogalmazott nagyszerű állítások 
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közelebbről megvizsgálva ostobaságnak bizonyulhatnak. Mindamellett megalapozott 

válaszokat érdemelnek; és jó okunk van remélni, hogy a szakterület intellektuálisan 

profitálhat abból, ha komolyan megvitatjuk őket. 

       Ez nem csak az intellektuális haszonszerzésről szól. Van okunk remélni, hogy a terület 

intézményi szinten is profitálhat, egy olyan időszakban, amikor a jogtörténet támogatása 

komoly veszélyben van az egyetemi világban. A szomorú igazság az, hogy azok a tudósok, 

akik energiájukat a múlt doktrínáinak elsajátításába, a kéziratok összehasonlításába fektetik, 

szövegek megállapításába és levéltári iratok átvizsgálásába, olyan tudósok, akiknek a 

munkája túl sok kolléga számára jelentéktelennek, sőt triviálisnak tűnik. Az európai 

jogtörténet specialistái azt kockáztatják, hogy a jogi tudományok egy álmos és elhanyagolt 

sarkába szorulnak vissza. Ez egy szomorú kilátás, és még szomorúbbá teszi, amikor más 

tanszékek nem szakemberei bestsellereket írnak a témánkról, miközben a mi állásainkat 

csökkentik, és a finanszírozásunkat is megnyirbálják. Közös érdekünk, hogy a lehető 

legjobban visszahódítsuk a területünket. 

        Ennek megfelelően e fejezet célja, hogy áttekintést adjon néhány vezető nagyszabású 

állításról, amelyek az európai jogtörténet világtörténelmi jelentőségéről, különösen a jogról és 

a Nyugat felemelkedéséről hangzottak el, és néhány előzetes választ adjon. Célja 

természetesen nem az, hogy végleges válaszokat adjon az európai jogtörténettel kapcsolatos 

nagy kérdésekre, vagy akár azok végleges felsorolását nyújtsa. A fejezet célja korlátozottabb: 

áttekinteni néhány, a múltban elhangzott, nagyobb kihívást jelentő érvet, és arra ösztönözni a 

kortárs szakembereket, hogy tanításuk és tudományuk során adják meg saját válaszaikat. 

 

 

 

II. A nagy követelések felmérése 

 

 

Az az elképzelés, hogy a "jog" vagy a "jogállamiság" az európai világ találmánya, bizonyos 

szempontból az ókorig vezethető vissza. Az ókori görög szabadság és a perzsa despotizmus 

szembeállításának nyugati hagyománya egészen Aiszkhüloszig és Hérodotoszig nyúlik vissza, 

8és ez adta meg az alaphangot a nyugati jog sajátos erényeiről szóló számos modern 

beszámolónak.9  A római oldalon olyan részek találhatók, mint Vergiliusnak a világ uralmára 

irányuló római küldetésről szóló hangzatos kijelentése.10Egyértelmű, hogy a római jogászok 

és tisztviselők élénken érezték joguk értékét, ami azóta sem halt el az európai hagyományban. 

11Ha azonban az ilyen meggyőződéseknek ókori gyökerei vannak, a modern irodalomra az a 

törekvés jellemző, hogy adjon nekik valamilyen tudományos alapot adni nekik - bár az, 

hogy mi számíthat tudományos alapnak, szerzőnként és korszakonként drámaian változott. 

        A modern irodalom áttekintését a tizennyolcadik század közepén kell kezdeni, 

nevezetesen a felvilágosodás két vezető alakjával: Montesquieu és (bármennyire is furcsán 

hangzik) a nagy svéd természettudós, Carolus Linnaeus. Mindkét férfi a nyugati jogrend 

sajátos erényeiről olyan állításokat fogalmazott meg, amelyek korukban szokatlanok és 

feltűnőek voltak. Montesquieu és Linnaeus olyan korban éltek, amikor a nyugati jogról 

folytatott vitákban még viszonylag kevés diadalmaskodást lehetett tapasztalni. Az 1740-es és 

1750-es években a jogi vitákban még nem jelent meg az a felfogás, hogy a világtörténelem "a 

Nyugat felemelkedése" körül forog, éppúgy, mint más területeken. Valójában a XVIII. század 

közepén az volt a közhely, hogy a kínai jog felsőbbrendű az európai jognál. (Maga 

Montesquieu is azok közé tartozott, akik a kínai jog felsőbbrendűségéről beszéltek). 12 

        Mindazonáltal az Esprit des Lois egyik befolyásos passzusában Montesquieu 

Hérodotoszra hivatkozva úgy jellemezte Európát, mint amely egyedülállóan alkalmas a 

jogállamiság és a szabadság fejlődésére. Érvelése azon a jól ismert meggyőződésén alapult, 
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hogy az emberi társadalom tudománya mindenekelőtt a földrajz tudománya: „En Europe, le 

partage naturel forme plusieurs États d'une étendue médiocre, dans lesquels le gouvernement 

des lois n'est pas incompatible avec le maintaintien de l'État : au contraire, il y est si 

favorable, que, sans elles, cet État tombe dans la décadence, et devient inférieur ? us les 

autres. C'est ce qui a formé un génie de liberté, qui rend chaque partie tr?s-difficile ? ?tre 

subjuguée et soumise ? une force étrang?re, autrement que par les lois et l'utilité de son 

commerce. Au contraire, il r?gne en Asie un esprit de servitude qui ne l'a jamais quittée ; et, 

dans toutes les histoires de ce pays, il n'est pas possible de trouver un seul trait qui marque 

une âme libre : on n'y verra jamais que l'héro?sme de la servitude. 13 

        Ezek a bekezdések valószínűleg az európai jogfelfogás első modern kori 

megfogalmazásának számítanak, amely soha nem halt ki. Montesquieu meggyőződése, 

miszerint a szabadság szelleméhez kötődő "törvények kormányzása" a Nyugat sajátja, a 

közgazdászok körében még mindig széles körben elfogadott, amint azt a következőkben látni 

fogjuk. Ugyanígy az a meggyőződése is, hogy máshol a "szolgalelkűség" uralkodik. 

Ugyanígy ragaszkodik ahhoz, hogy a nyugati mintázat magyarázatának legfontosabb 

tényezője Európa több, egymással versengő államra való felosztása. 

        Ami Linnaeust illeti: ő tíz évvel később publikálta saját beszámolóját Európa 

egyediségéről. A szóban forgó passzus meglehetősen rejtélyes; és bizonyára olyan, amelyet 

ma már senki sem idézne jóindulattal. A Systema Naturae című művének 1758-as kiadásában 

jelent meg, amelyben Linné a "homo" négy típusának megkülönböztetésével kezdte, 

amelyeket nemcsak a különböző bőrszín, a különböző nedvek és a különböző testtípusok 

jellemeznek, hanem a társadalmi szabályozás különböző formái is: 

I. HOMO nosce te ipsum . . . 

 

Americanus Rufus, cholericus, rectus . . . . 

Regitur Consuetudine 

Europaeus Albus, sanguineus, torosus . . . . 

Regitur Ritibus 

Asiaticus Luridus, melancholicus, rigidus . . . 

Regitur Opinionibus 

Afer Niger, phlegmaticus, laxus . . . . 

Regitur Arbitrio 14 

 

Így egy tizennyolcadik századi természettudós egy olyan passzusban, amely két évszázadnyi 

rasszista jogtörténetet és összehasonlító jogtudományt nyitott meg. Nem könnyű kitalálni, 

hogy Linnaeus pontosan mire gondolt, amikor kijelentette, hogy a Homo Europaeus "regitur 

ritibus". Az antropológusok néha úgy fordítják ezt a kifejezést, hogy "a jog szabályozza", 

15bár egyértelműen azt jelenti, hogy "a rítusok szabályozzák". Mindenesetre nyilvánvaló, 

hogy Linné úgy gondolta, hogy az európai társadalmi szervezet valahogy kifinomultabb, mint 

a világ többi részén, és hogy a fajnak ehhez köze van. 

         A felvilágosodás e két úttörő vállalkozása közül a nyugati jogi különlegesség 

tudománya terén természetesen csak Montesquieu munkája az, amely ma is hatással van a 

tudósokra - bár egy évszázaddal ezelőtt könnyen lehet, hogy Linnaeus volt a két szerző közül 

a befolyásosabb. Könnyű elfelejteni, hogy a faji alapú érvek mennyire széles körben 

elfogadottnak számítottak a tizenkilencedik és a huszadik század elején. Mindenesetre mind 

Montesquieu, mind Linnaeus hatása a tizenkilencedik és a huszadik század elején 

megérdemelne egy részletes tanulmányt, nemcsak a fajelméletek, hanem Hegel és tanítványai 

munkásságában is. E kézikönyv általános áttekintése céljából azonban előreugrok egy olyan 

tudóshoz, aki egészen más megközelítést alkalmazott: Max Weberhez, aki a klasszikus 
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gondolkodók közül messze a legfinomabban foglalkozott a nyugati jog világtörténelmi 

jelentőségének problémájával. 

       Sok kortársával ellentétben Weber nem mutatott érdeklődést a faji alapú "tudományos" 

érvelés iránt, ehelyett újszerű jogszociológiáján alapuló megközelítést alkalmazott. E 

szociológia megértéséhez hasznos, ha a jogtudománnyal kapcsolatos szellemi formációjával 

kezdjük. Weber európai jogtörténészként kezdte pályafutását, két impozáns alak, Levin 

Goldschmidt és Heinrich Brunner tanítványaként. Bár későbbi pályafutása során maga mögött 

hagyta a jogtörténetet, nem felejtette el korai és szociológiájának megértéséhez 

sokatmondó, ha elgondolkodunk azon, hogy érett munkássága mennyire köszönheti annak, 

amit diákként magába szívott. 

       Weber állításai a jognak a Nyugat felemelkedésében játszott szerepéről (legalábbis e 

fejezet szerzőjének véleménye szerint) többé-kevésbé közvetlenül az európai jogtörténeti 

képzéséből nőttek ki.16 Weber a XIX. századi Németország terméke volt, amelyet a római 

jog recepciója körüli viták hasítottak. Sok tizenkilencedik századi német, mind a hivatásos 

tudósok, mind a laikusok szemében a római jog maró és idegen behatolás volt a német életbe. 

A római szövegek védelmezői e kritikusokkal szemben gyakran alkalmaztak egy Friedrich 

Carl von Savigny által úttörőnek tekintett érvet: ragaszkodtak ahhoz, hogy a római jog nem a 

római tanok tartalma, nem az állítólagosan maró és idegen szabályok, hanem a római 

tudományos módszer felsőbbrendűsége miatt terjedt el Európában. A római jog "racionális" 

jog volt, és a racionális jog mindig elkerülhetetlenül győzedelmeskedett a helyi szokásrendek 

pusztán intuitív és méltányos megközelítései felett. Az egyetemeken képzett jogászok, akik 

magukba szívták a római jogi hagyomány formális érvelési technikáit, várhatóan mindig felül 

tudtak kerekedni tanulatlan riválisaikon; így a római jog formális racionalitása jobb híján 

győzni fog Európában. 

        Érett szociológiájában Weber a "racionális" római jog elkerülhetetlen győzelméről szóló 

klasszikus, XIX. századi érvet a modernitás természetéről szóló nagyszabású állítássá 

általánosította. Ami igaz volt az európai jogtörténetre, az igaz volt a társadalomra sokkal 

szélesebb értelemben is: a modernitás jellemzője a racionalitás diadalmas elterjedése volt, 

amelynek az volt a sorsa, hogy mindenütt hódít, ahogy a római jognak is az volt a sorsa, hogy 

a középkori és kora újkori Európában hódít. A racionalitás fejlődése magyarázta a 

kapitalizmus felemelkedését: ugyanaz a formális racionalitás, amely a római jog elterjedését 

is elősegítette, biztosította a kapitalisták számára azt, amire a legnagyobb szükségük volt az 

üzleti élethez: a kiszámíthatóságot. A kapitalistáknak képesnek kellett lenniük arra, hogy előre 

jelezzék tetteik következményeit, és csak a formális racionalitás követelményei szerint 

rendezett jogrendszer tette lehetővé ezt a kiszámíthatóságot. Ami Európa globális elsőségre 

való emelkedését illeti: ez szükségszerűen a racionalitás iránti, az európai Nyugaton sajátosan 

elterjedt elkötelezettséget tükrözte, nemcsak a jogban, hanem olyan területeken is, mint a 

vallás és a zene. Az európai jog sajátos racionalitása, amely a római örökségből ered, továbbra 

is megkülönböztette a világ más részeinek jogától, amelynek legfontosabb példája az iszlám 

volt, a kádijusztizmus világa (Weber szerint), amely még mindig inkább a méltányos, mint a 

formális racionális döntéshozatali módokban gyökerezik. 

       Weber elméleténél kevés izgalmasabb elmélet létezik, és a róla szóló viták azóta sem 

szűntek meg. A jogtörténetről szóló beszámolójának hatása a háború utáni legmélyebb tudós, 

Franz Wieacker munkásságában is megmutatkozik, aki a jogtörténet fejlődését  az európai 

jogban úgy írta le mint a "Verwissenschaftlichung" folyamata, és néhány tudós továbbra is 

komolyan mérlegeli állításait. Mások azonban - különösen a nem nyugati hagyományok 

szakértői - távolságot tartanak Weber érveitől. Ez részben azért van így, mert a nem nyugati 

hagyományok megértése mélyen hibás volt, részben pedig azért, mert munkáját olyan 

könnyen "eurocentrikusnak" minősítik. A jogtudósok körében Weber elméletét gyakran 

kritizálják azért, mert nem tudta megoldani az "Anglia-problémát", azaz nem tudta 
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megmagyarázni, hogyan lehetséges, hogy Anglia annak ellenére, hogy (Weber szerint) a 

szokásjogában hiányzott a "formális racionalitás", a modern kapitalizmus úttörőjeként tudta 

elfoglalni a helyét. Különösen az angolszász világban az Anglia-probléma útjában áll Weber 

elméletének széles körű elfogadásának. 18 

       Mindenesetre manapság elsősorban nem jogtörténészek, hanem közgazdászok érvelnek a 

weberi skálán. Itt a néhai Douglass North, a Nobel-díjas Nobel-díjas, az Új Intézményi 

Közgazdaságtan megalapítója és olyan könyvek szerzője és társszerzője, mint A nyugati világ 

felemelkedése (1973). 19North és számos utódja ott folytatta, ahová a hivatásos 

jogtörténészek félnek betenni a lábukat: Montesquieu, Linnaeus és Weber nyomdokain 

haladva ragaszkodtak a nyugati jog sorsszerű egyediségéhez - bár e klasszikus társadalmi 

gondolkodókkal ellentétben ők sokkal inkább Angliára, mint a kontinentális Európára 

helyezték a hangsúlyt. 

       North a gazdaságtörténeti munkásságának jelentős részében azt a nézetet képviselte, hogy 

a biztonságos tulajdonjogok nélkülözhetetlenek voltak a modern gazdaságok ösztönző 

struktúrájának kialakulásához. A 20tőkefelhalmozás elengedhetetlen volt a társadalmi 

jóléthez, és biztonságos tulajdonjogok nélkül a tőkefelhalmozás lehetetlen volt. North továbbá 

úgy vélte, hogy a tulajdonjogokat fenyegető legnagyobb veszélyt a túlságosan erős államok 

általi kisajátítás veszélye jelenti. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a sikeres modern 

gazdaságok kialakulásának megértéséhez azonosítani kell a tulajdonjogok állami 

fosztogatással szembeni védelmének eredetét. Ezek a gyökerek Európában találhatók. North 

úgy vélte, hogy a tulajdonjogok először Európa északnyugati sarkában, Hollandiában és 

különösen a dicsőséges forradalom Angliájában váltak biztonságossá. 21Ezekből a régiókból 

terjedt el a jóléti jog az egész világon. 

       North munkásságával az európai jogtörténet világtörténelmi jelentőségéről szóló 

elképzelések, amelyeket maguk az európai jogtörténészek általában elkerültek, új otthonra 

leltek a közgazdasági tanszékeken. North állításai hatalmas irodalmat hoztak létre, különösen 

a Harvardon, az úgynevezett "jogi eredet" iskola fő otthonában. A "jogi eredet" 

közgazdaságtana, amely La Porta, López-de-Silanes, Shleifer és Vishny 1998-as híres 

cikkével kezdődik, és amelyet mindenki az LLSV rövidítéssel ismer,22az európai jogtörténet 

eddigi legnagyobb iparága, amelynek idézettsége eltörpül a szakembereké mellett. A jogi 

eredet iskolája a középkor óta Angliában és a nyugati kontinensen végbement eltérő 

fejlődésre összpontosított; és North-tal ellentétben minden súlyt Angliára helyezett, a modern 

kapitalizmus jogi alapjait a common law-ban lokalizálva. Ezek a közgazdászok intézményi 

érveket és ökonometriai tanulmányokat egyaránt felvonultatva, kitartóan törekedtek arra, 

hogy bemutassák, hogy a common law jobban szolgálja a gazdasági növekedést, mivel a 

common law hagyomány állítólag a legjobban védi a tulajdonjogokat az állami rablás 

veszélyeivel szemben. 23 

        A "jogi eredet" tudományát széles körben kritizálták, és az LLSV által inspirált irodalom 

áradata az elmúlt néhány évben némileg csillapodott.24 De más, szintén North által 

befolyásolt közgazdászok is beléptek a területre, bár némileg eltérő szempontokat követve. 

Daron Acemoglu és James Robinson széles körben dicsért munkája talán mindenkinél többet 

tett azért, hogy Montesquieu eszméi új életre keljenek. Acemoglu és Robinson azt próbálják 

bemutatni, hogy a gazdasági jólét a kormányzás és a gazdasági rendezés olyan formáitól függ, 

amelyek viszonylag nyitottak a lakosság részvétele előtt. North-hoz és a "jogi eredet" 

csoporthoz hasonlóan érvelésük nagy részét az európai jogtörténetnek szentelik, ragaszkodva 

a jogállamiság kialakulásának kritikus szerepéhez, amelyet ők is az angol dicsőséges 

forradalomnak tulajdonítanak. 25Deirdre McCloskey is hasonló állításokat terjesztett elő, bár 

ő úgy véli, hogy a modern gazdasági növekedést kevésbé a formális intézményeknek, mint 

inkább a "polgári" értékek északnyugat-európai felemelkedésének kell tulajdonítani. 26 
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       North, a "jogi eredettudósok", Acemoglu és Robinson, valamint McCloskey munkái 

bizonyára nem tűnnek kielégítőnek a jogtörténészek számára, különösen azért, mert gyakran 

szédítően magas szintű általánosságokat fogalmaznak meg. Ezek olyan tudósok, akik 

rendszeresen nagy vonalakban beszélnek a "tulajdonról", a "részvételről" vagy a 

"szabadságról" anélkül, hogy mélyebben belemennének a jogi intézmények működésének 

részleteibe. (Ráadásul a kontinentális európaiak joggal érezhetik úgy, hogy joggal fintorognak 

az önbizalommal teli, magabiztos az angol-amerikai hagyomány felsőbbrendűségébe vetett 

magabiztos bizalmat, amely az egész szakirodalmat jellemzi). Az új intézményi 

közgazdaságtan más képviselői azonban mélyebben belemerültek a nyugati jogi intézmények 

sajátosságaiba, és különösen a Nyugat és az iszlám, valamint a Nyugat és Kína közötti 

ellentétekbe, olyan módon, amelyet a jogtudósok valószínűleg sokkal izgalmasabbnak 

találnak. 

       Timur Kuran (2010) The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East 

(Hogyan tartotta vissza az iszlám jog a Közel-Keletet) című könyvében egy közgazdász arra 

tesz kísérletet, hogy a jogtörténetet az új institucionalista célok szolgálatába állítsa. Kuran 

témája a Közel-Kelet középkor óta tartó viszonylagos gazdasági hanyatlása - egy olyan 

hanyatlás, amelyet az iszlám jog olyan jellemzőinek tulajdonít, amelyeket élesen szembeállít a 

nyugat-európai joggal. Érvelése a jog számos területének működésébe vezet, kezdve az 

összehasonlító öröklési joggal. Kuran szerint a középkori és kora újkori iszlám jog 

fenntartotta a részarányos öröklés szigorú normáját, amely a tőkefelhalmozás útjában állt. 

Ezzel szemben a széles körben elterjedt (bár aligha általános) nyugat-európai primogenitási 

norma lehetővé tette a tőkefelhalmozást egyetlen örökös, általában a legidősebb fiú számára. 

A társasági jog és a társasági jog szintén fontos szerepet játszik Kuran beszámolójában. A 

középkori és kora újkori iszlám jog soha nem jutott tovább a társulás alapvető formáinál, 

amelyek nem élhették túl az egyik partner halálát vagy távozását. Ezzel szemben a nyugat-

európai jog önálló személyiséggel rendelkező társasági formákat hozott létre. Végül Kuran 

rámutat a jótékonysági alapítványok jogára. Az iszlám világban a vagyont gyakran örökös 

awqaf (sing. waqf) kötötte le, különösen vallási célokra, ami megakadályozta, hogy a termelő 

beruházások szolgálatába állítsák. 27 

        Kuran állításaival szemben minden bizonnyal vannak ellenvetések, de kétségtelen, hogy 

szokatlanul provokatív érveket sorakoztatott fel, és hogy munkája üdvözlendő eltérést jelent 

az új institucionalisták nagy általánosságaitól. Itt van egy tudós, aki hajlandó a joggal 

kapcsolatos aprólékos munkára. Avner Greif tanult és nagyra becsült munkája is ösztönző 

érveket tartalmaz. Greif középkori történész végzettségű gazdaságtörténész, aki pályafutását a 

genizában - a fusztáti zsinagóga falai között rejtőző rendkívüli tárházban - őrzött 

kereskedelmi dokumentumok elemzésével kezdte. A X-XI. századi zsidó "maghribi" 

kereskedőkre 28összpontosítva, akiknek tevékenysége a genizai iratokon keresztül nyomon 

követhető, Greif elegáns érvelést készített a jogi intézmények (vagy azok hiányának) 

gazdaságtörténeti szerepéről. Érvelése szerint ezek a kereskedők nem használtak formális jogi 

intézményeket a középkori Földközi-tenger térségében folytatott üzleti tevékenységük során. 

Ehelyett a közös etnikai identitásukban megalapozott informális szankcionálási 

mechanizmusokra támaszkodtak. Az európai világ, állítja Greif, másképp alakult. Az európai 

kereskedők, mivel nem rendelkeztek a zsidó diaszpóra közösségi szolidaritásával, a 

végrehajtás különféle jogi mechanizmusaihoz folyamodtak, kezdve különösen az adott város 

kereskedőinek kollektív felelősségével. Greif Genovára mutat rá, mint olyan helyre, amelynek 

gazdag levéltári anyagai lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük a 

jogintézményekkel történő vitarendezés kialakulását. Így Greif, más tudósokhoz hasonlóan, a 

"jogot" egy Európában sajátosan kialakuló dolognak tekinti, legalábbis a maghribi kereskedők 

gyakorlatával szemben, akiknek levelezését a genizában őrzik. 29 
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       Kuran és Greif egyaránt a Nyugat és a széles értelemben vett iszlám mediterrán térség 

közötti ellentétre összpontosít. A Nyugat és Kína közötti ellentétről is született munka, amely 

már Montesquieu korában is kedvelt volt. Itt különösen kifinomult és erőteljes érvelést 

nyújtott egy olyan jogtudós, Taisu Zhang, akire nagy hatással volt az új gazdaságtörténet. A 

gazdaságtörténészek kimutatták, hogy a Nyugat viszonylagos sikere új keletű jelenség: 1800 

körül a Csing-kori Kína a gazdasági jólétnek olyan szintjén állt, amely teljes mértékben 

összehasonlítható, sőt talán még magasabb is volt, mint a Nyugaton tapasztalható. Az ezt 

követő évszázadban azonban a világ két részének gazdasági szerencséjében bekövetkezett az, 

amit egy történész "nagy eltérésnek" nevez, és amelynek okairól a gazdaságtörténészek 

gazdag vitát folytatnak.30 Zhang a kínai és az angol fejlemények részletes összehasonlító 

tanulmányában a jog szerepét veti fel. 

         Zhang az agrárbirtokok konszolidálására és javítására helyezi a hangsúlyt. Angliában a 

kora újkorban az agrárbirtokok messzemenő konszolidációja zajlott. Ezt elősegítette az angol 

jelzálogjog, amely lehetővé tette az eladósodott kisbirtokosok viszonylag könnyű kiszorítását. 

Ennek következtében kialakult egy termelékeny mezőgazdasági ágazat, amely alapvető 

fontosságú volt az ipari forradalom szempontjából. 

     A kínai tulajdonjog ezzel szemben sokkal nehezebbé tette az ilyen kisbirtokosok 

kiszorítását. Ez részben azért volt így, mert Kínában hagyományai voltak a családi 

földigényeket védő a francia retrait lignager-hez hasonlítható; de ami ennél is fontosabb, ez a 

konfuciánus normák miatt volt, amelyek a viszonylag szegények érdekeit védték azáltal, hogy 

az életkort a vagyonnal szemben előnyben részesítették. Kínában tisztelettel bántak azokkal a 

földhöz jutó szegényekkel, akiket Angliában könnyedén és brutálisan kitelepítettek volna. 

Ennek eredményeként Kína képtelen volt az angol típusú nagyüzemi mezőgazdaságot 

kifejleszteni. 31 Zhang a családi jog és a családi dinamika ellentéteire összpontosít a 

konfuciánus értékek világában. A családjog az európai jogtörténet világtörténelmi 

jelentőségének kérdéséhez az egyik legváratlanabb hozzájárulás, az evolúcióbiológusok 

munkásságának középpontjában is áll. Ők is - bármennyire is valószínűtlenül hangzik - a 

jogtörténetet használják fel arra, hogy a Nyugat felemelkedését magyarázzák. 

A mai biológusok óvatosak, hogy ne javasoljanak olyan faji megkülönböztetéseket, mint 

amilyeneket Linné és utódai tettek; de nem veszítették el érdeklődésüket a jog és a biológiai 

rendezés összefüggése iránt. Ma különösen a nyugati jogi hagyomány egyik jellegzetes 

vonására összpontosítanak: a monogámiához való ragaszkodásra. 

         Az ókori görög és római kultúrák, ahogy Walter Scheidel megfigyelte, azon társadalmak 

kis kisebbségéhez tartoztak, amelyek a poligámia helyett a formális monogámiát gyakorolták 

- vagyis a "feleség" jogi státuszát inkább egy partnerre korlátozták, mint többre.32 A Harvard, 

valamint a kaliforniai és arizonai egyetemek evolúcióbiológusai a közelmúltban ezt a tényt 

felhasználva azt állították, hogy ez a jellegzetes nyugati gyakorlat volt az oka a Nyugat és 

társadalmi formáinak globális diadalának. Más társadalomtudósokhoz hasonlóan ezek a 

biológusok is úgy tekintenek a monogámia és a poligámia közötti ellentétre, mint ami a 

társadalmi státusz és az erőforrások elosztásának kérdéseit veti fel. Az a társadalmi rendszer, 

amely lehetővé teszi a többnejűséget, olyan, amely lehetővé teszi a magas státuszú férfiak 

számára, hogy monopolizálják a nőkhöz való hozzáférést. E biológusok szerint a nők 

monopolizálásának ez a mintázata a nem házas, alacsony státuszú férfiak veszélyeztetett 

osztályának kialakulásához vezet, akik nem férnek hozzá a reproduktív erőforrásokhoz, 

miközben a magas státuszú férfiakat arra ösztönzi, hogy a több feleséggel járó státuszba 

fektessenek, ahelyett, hogy termelő beruházásokba. E biológusok szerint csak Európa, és 

különösen Anglia menekült meg ettől a csapdától. Az európai monogámia tehát lehetővé tette 

Európa számára, hogy a világ többi részével versenyben maradjon: 

       Azt javasoljuk, hogy a modern monogám házassági rendszereket alkotó normák és 

intézmények szokatlan csomagja azért terjedt el Európában, majd az egész világon, mert a 
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csomag hatással volt azon államok, nemzetek és vallások versenyképes sikerére, amelyek ezt 

a kulturális csomagot elfogadták. A nőtlen férfiak számának csökkentése és a reprodukciós 

esélyek kiegyenlítése csökkentette volna a bűnözést, ami ösztönözte volna a kereskedelmet, 

az utazást, valamint az ötletek és az innovációk szabad áramlását. A nagyobb biztonság 

csökkentette volna a tranzakciós költségeket, valamint a köz- és magánbiztonsági kiadásokat. 

Az alacsony státuszú férfiak ahelyett, hogy kockázatos státuszkereső tevékenységet 

folytatnának, nagyobb valószínűséggel házasodnának, így kockázatkerülővé és jövőorientálttá 

válnának, és hosszú távon az utódaik ellátására összpontosítanának. A magasabb státuszú 

férfiak ahelyett, hogy további feleségeket próbálnának magukhoz vonzani, hosszú távú 

befektetéseket eszközölnének, és gondoskodnának utódaik biztonságáról. A nagyobb 

személyes biztonság és a kevesebb bűnözés azt jelentette volna, hogy sokkal több egyén 

tudott volna átállni a hosszú távú kifizetésekbe való befektetésre, beleértve a vállalkozásokat, 

a tanulószerződéseket és az oktatást. A menyasszonyok iránti kereslet csökkenése növelte 

volna a nők első házasságkötési korát és a nemek közötti egyenlőséget, ami csökkentette 

volna a teljes termékenységet. Ezek a várakozások nagyjából összhangban vannak a modern 

kor előtti Angliában az ipari forradalom előtti történelmi mintákkal. 33 Ismét az az állítás, 

hogy az angol jog valamilyen módon elősegítette a kapitalizmus kialakulását, és végül a 

modern világ kialakulását. 

 

 

 

 

 

 

 

III. A nagy igények értékelése 

 

 

Ilyen a mai helyzet. A Montesquieu és Linnaeus által a felvilágosodás idején (vagy talán 

Aiszkhülosz és Hérodotosz által az i. e. ötödik században) elindított hagyomány a 

jogtörténettel foglalkozó szakemberek körében többnyire kihalt. A nem szakemberek körében 

azonban virágzik; kétségtelenül több példát is lehetne említeni. Valóban, a nem szakemberek 

nagy figyelmet és nagy közmegelégedést keltenek az európai jogfejlődés világtörténelmi 

jelentőségéről szóló átfogó elméletekkel. Sikerük bizonyos értelemben bátorító, hiszen azt 

sugallja, hogy a nagyközönség valóban érdeklődik témánk iránt. 

        Ugyanakkor a szakembereket meg kellene döbbentenie annak, hogy a kívülállók ellopják 

a dicsőségüket. Az is meg kellene, hogy döbbentse őket, hogy ennyi nagyszerű érvvel 

találkoznak, amelyek a jogforrások oly kevés valódi ismerete alapján születtek. Bárki, aki 

komoly jogi képzettséggel rendelkezik, valószínűleg vágyik a kívülállók által felhozott érvek 

gondos, szkeptikus tudományos értékelésére. Nem kellene-e az európai jogtörténeti 

irodalomnak tennie valamit azért, hogy igényt tarthasson Montesquie nagy hagyományára - és 

valamit azért, hogy átgondoltan és kritikusan válaszoljon a közgazdászok és a biológusok 

érveire? Az alábbiakban néhány előzetes gondolatmenet következik arról, hogy a megfontolt 

jogtörténészeknek hogyan kellene reagálniuk. 

       Kezdjük először is egy lényeges megállapítással a kortárs irodalom ambícióinak 

határairól. A Weber óta megjelent szakirodalom nagy része egyetlen probléma megoldására 

törekszik, a modern gazdasági növekedés forrásaira. Végtelenül ismételgetett kérdése, hogy a 

Nyugat hogyan érte el gazdasági "felszállását", egy emlékezetes hidegháborús kiadvány, Walt 

Rostow 1960-as "Nem kommunista kiáltványa" terminológiájával élve. 34Nos, senki sem 

vonhatja kétségbe a gazdasági növekedés fontosságát az emberi ügyekben; de természetesen a 
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jog értéke ennél többről szól. Ha igaz az, hogy az európai hagyomány valahogy egyedül volt a 

jogállamiság vagy a szabadság előmozdításában, akkor mind a jogállamiságot, mind a 

szabadságot akkor is érdemes lenne ápolni, ha egyik sem érdemelné meg a modern 

növekedési ütemek érdemét, és ezt a jogtudósoknak feltétlenül ki kell mondaniuk.  A 

megdöbbentő, hogy olyan sok olyan irodalommal találkozunk, amely a jogot pusztán a 

gazdasági siker eszközeként kezeli, nem pedig önmagában értékes emberi intézményként. 

Másodszor, fontos szem előtt tartanunk azt a lehetőséget, hogy a jognak egyáltalán nem vagy 

csak kevés köze volt "a Nyugat felemelkedéséhez". Lehet, hogy Weber és számos utódja 

egyszerűen téved, amikor azt gondolja, hogy az európai jogi intézmények bármilyen módon 

felelősek a nyugati életmód globális diadaláért. A tudósok számos lehetséges magyarázatot 

javasoltak, amelyeknek kevés vagy semmi közük a joghoz. Lehetséges például, hogy a 

Nyugat felemelkedése a nyugati katonai technológia és gyakorlatok fejlődésének 

eredménye.35 Lehetséges, hogy a Nyugat felemelkedésének köze volt az Újvilágban és 

másutt elért hódítások európai gazdasági kizsákmányolásához. Lehetséges, hogy a Nyugat 

felemelkedésének nem a nyugati jogfelfogáshoz, hanem a kereskedelem változó mintáihoz 

volt köze: talán a nyugati gazdaságok sikerét a hazájuk és Ázsia közötti tengeri kereskedelem 

sikeres európai meghódítása táplálta. Lehet, hogy a jog egyszerűen nem is számít olyan sokat 

a gazdasági növekedés szempontjából; és a jogtörténészeknek fel kell készülniük arra, hogy 

ezt a lehetőséget is fontolóra vegyék. Talán jogos a szakemberek ösztönös intellektuális 

szkepticizmusa, amikor az európai jogtörténet világtörténelmi jelentőségéről szóló 

nagyszabású érvekkel szembesülnek. 

        Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érdemes komolyan venni ezeket a nagy érveket. 

Provokatívak, erőteljesek, és a közvélemény széles körben elfogadja őket. Persze némelyiket 

könnyű elutasítani. Ma egyetlen tudós sem hajlandó feleleveníteni Linné és utódai faji alapú 

magyarázatait. Mások azonban átgondolt figyelmet érdemelnek szövegeinkben és 

tanításunkban. 

        Először is, helyes és helyénvaló, hogy komolyan megvitassuk azt a Montesquieu (és 

talán Hérodotosz) óta oly gyakran ismételt állítást, miszerint Európa találta fel a "törvények 

kormányát", és a szabadság gyakorlatának garantálásával mércét állított a világ elé. Túl sok 

nyugati ember túlságosan mélyen vallja ezt a hitet ahhoz, hogy a szakemberek figyelmen 

kívül hagyják; és ennek változatait néhány nagyon jó tudós, köztük Schiavone és Ober is 

népszerűsíti, akik közül kiemelkedik Schiavone és Ober. Minden okunk megvan arra, hogy 

kurzusainkat és tankönyveinket ennek emlegetésével kezdjük. Különösen sürgető, hogy az 

európai jogtörténészek foglalkozzanak ezzel a témával egy olyan időszakban, amikor a 

nyugatiak ismét a keleti "despotizmussal" szembeni ellenállással határozzák meg magukat 

olyan helyeken, mint Oroszország és Kína, és a megújuló tekintélyelvűség más zónáiban is. 

De vajon igaz-e ez a Montesquieu állítása a Nyugatról? A kérdés természetesen 

megválaszolhatatlan ebben a rövid fejezetben, és talán tout court megválaszolhatatlan. A saját 

véleményem az, hogy Montesquieu és a legtöbb kortárs közgazdász érvei, akik hasonló 

kifejezésekkel beszélnek, leegyszerűsítőek, és félrevezető. Természetesen a világ más részein 

is volt valami, amit a múltban teljesen helyesen "törvények kormányának" lehetett nevezni. 

Az Akhaimenida Birodalom, bármit is hitt róla Hérodotosz, jól fejlett kormányzati 

struktúrával rendelkezett, amely a jelek szerint valódi helyi autonómiát feltételezett, 36és az 

akhaimenida jogfelfogás az egész Közel-Keleten nagy hatást gyakorolt, nem utolsósorban a 

zsidó hagyományra.37 Ma már egyetlen komoly tudós sem hiszi, hogy az iszlám jog 

irracionális kadijusztiszon nyugodott.38 Komoly tudósok sem hiszik azt, mint egykor, hogy a 

hagyományos Kína allergiás volt a jognak a társadalom irányításában való alkalmazására.39 

Természetesen a múlt nyugati világa (beleértve nem utolsósorban a klasszikus Görögországot 

is) nem biztosította a szabadságot mindenki számára, vagy akár csak egy kis kisebbség 

számára. Természetesen a tőkefelhalmozódást elősegítő szabadság nem az egyetlen 
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szabadságfajta, amelyet értékelhetünk; és természetesen a tőkefelhalmozódást elősegítő 

szabadságfajta védelme más szabadságfajták veszélyeztetése árán is megvalósulhat. 

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy hiba lenne nem komolyan mérlegelni annak lehetőségét, 

hogy a nyugati jogi kultúra valamilyen fontos módon különbözik a máshol kialakult jogi 

kultúrától. A nyugati hagyomány ugyanis valóban hosszú múltra tekint vissza a 

"jogállamiság" ünneplésében, és figyelemre méltó meggyőződéssel vallja, hogy az állami 

aktusokat a nyugatiak által értelmezett "jog" alapján kell végrehajtani. A legszembetűnőbb 

példák közül sok a háború és a hódítás jogából származik. Legalábbis a Római Köztársaság 

óta a nyugati hódító háborúkat a törvényes jogra való hivatkozás előzte meg.40Ezek az 

állítások természetesen gyakran teljesen speciálisak voltak - még Hitler is azt állította, hogy 

jogszerűen cselekszik -, de nem ez a lényeg. Ami számít, az annak a nyugati hagyománynak 

az ereje, amely szerint még az agresszív katonai akciókat is jogi érvekkel kell igazolni. A 

legkönyörtelenebb hódításaik közepette a nyugatiak rendszeresen megmutatták, hogy 

szükségét érzik annak, hogy követeléseiket "joggal" igazolják. 41Nem könnyű megmondani, 

hogy ez a hagyomány mennyire jellemző a Nyugatra; de érdemes elgondolkodni azon, hogy 

miként tükrözheti a jogállamiság egyfajta sajátos kultúráját. Lehet, hogy amit Montesquieu 

mondott, az összehasonlító jogtörténetben nem igaz, mint tétel; de nagy ideológiai szerepet 

játszott a nyugati önértelmezés kialakulásában. Nyugati önértelmezés is alakította az 

európai jogtörténet alakulását, és ez olyasvalami, amivel a szakembereknek késznek kell 

lenniük foglalkozniuk. 

        Weberre visszatérve: ő mindig megköveteli, hogy komolyan vegyék, és szinte szakmai 

vétségnek számítana, ha a szakemberek nem lennének felkészülve arra, hogy feldolgozzák 

szociológiáját. Kétségtelen, hogy félreértette a nem európai hagyományokat, különösen az 

iszlám és Kína hagyományait. Ebben a tekintetben áldozata volt kora tudományos 

tudatlanságának. Mindazonáltal, bár a tények tévesek voltak, az elmélete mégis helyes lehet, 

legalábbis megfelelő kiigazításokkal. Az a tétel, hogy az európai jog egy olyan folyamat 

terméke, amelyet a  Verwissenschaftlichung jellemez, természetesen túlságosan mély 

kérdéseket vet fel ahhoz, hogy itt tárgyaljuk; de aligha lehet kétséges, hogy jelentős 

igazságértékkel bír. E fejezet szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy a kontinentális 

stílusú Verwissenschaftlichung valóban szükséges-e a kapitalizmus győzelméhez úgy, ahogy 

Weber elképzelte. Itt az Anglia-probléma valóban komoly kétségeket vet fel. Saját 

véleményemet ismertetem: a sikeres kapitalizmushoz nemcsak kiszámíthatóságra van 

szükség, ahogy Weber állította, hanem kockázatvállalásra is, és a kockázatvállalás több okból 

is jobban illik a common law hagyományához, mint a kontinentális hagyományhoz. 

Mindenesetre a Weberről és az Anglia-problémáról szóló vitákból levonható egy fontos 

tanulság: a közvéleményt mélyen érdekli a common law és a polgári jogi hagyományok 

közötti ellentét. Nagyszámú olvasóközönség szeretné megérteni a jog szerepét a Nyugat 

felemelkedésében és a kapitalizmus kialakulásában, és e nagyszámú olvasóközönség számára 

gyakran az a kulcskérdés, hogy miben különbözik az angol-amerikai jog a kontinentális 

Európa jogától. Ez a kérdés valószínűleg még sürgetőbbnek fog tűnni a Brexit utáni világban, 

amelyben a common law és a polgári jog összehasonlító érdemeiről valószínűleg nemcsak az 

Egyesült Királyságban, hanem a kontinensen is heves viták folynak majd. Az elkövetkező 

évek európai jogtörténészeinek arra kellene törekedniük, hogy részesei legyenek ezeknek a 

vitáknak, de kevés esélyük van arra, hogy hangjukat meghallják, hacsak nem hajlandóak a 

polgári jog és a common law hagyományaival kapcsolatos nagy kérdésekről beszélni. 

Mi a helyzet Északon a tulajdonjogok biztonságával? Bizonyos szinten természetesen igaza 

van az érvelésének. Ha igaz, hogy a tőkefelhalmozás szükséges a jólét megteremtéséhez a 

kapitalista társadalmakban, és ha igaz, hogy a tőkeképzést a rabló államok fenyegetik, akkor 

ebből az következik, hogy a kapitalizmus csak ott virágozhat, ahol a "jogállamiság" 

valamilyen formája biztosítja a tulajdonjogok valamilyen formáját. Ha igaz, hogy egy ilyen 
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"jogállamiság" először a késő középkor és a kora újkor északnyugat-európai térségében jelent 

meg, akkor az európai jogtörténet jelentősége nyilvánvaló. 

         Mindazonáltal az is nyilvánvaló, hogy komoly kétségek merülnek fel North 

megközelítésével kapcsolatban. Ezek egy része a kapitalizmusról alkotott felfogásához 

kapcsolódik, amelynek "változatai" vannak, és nem mindegyiküket írja le jól az elmélete.42 

De a vannak olyan kételyek is, amelyek a joggal kapcsolatosak, és amelyek a jogtörténészek 

figyelméért kiáltanak. North érvelése a tulajdonjogok nem kifinomult, rosszabb esetben 

primitív felfogásán alapul. Elemzése feltételezi a "tulajdonosok" létezését, akiknek a 

tulajdonjogát védeni kell. A tulajdon azonban természetesen mindig többszörös 

igénybevételnek van kitéve, több szereplő és több generáció által. A tulajdonjog 

tanulmányozása a tulajdonhoz fűződő jogokról szóló viták véget nem érő sokféleségének 

tanulmányozása. Ez nem jelenti azt, hogy a kapitalizmus nem a magántulajdon tiszteletben 

tartásán alapul. Természetesen így van. Csak azt akarom mondani, hogy reménytelenül 

félrevezető a kapitalizmust úgy jellemezni, mint ami a tulajdon védelmén alapul. 

       A kapitalizmus alapja egy olyan jogrend, amely képes a tulajdonjogi viták rendezésére. 

Így még azok a jogtörténészek sem tudják teljes mértékben elfogadni a tulajdonról szóló 

állításait, akik teljes mértékben elfogadják North kapitalizmus-koncepcióját. A kapitalizmus 

jogtörténete nem lehet a tulajdonjogok biztosítékainak története, kivéve a legáltalánosabb 

értelemben. A történelemnek egy elkerülhetetlenül összetett tulajdonjogi rendszer története, 

amelynek a kapitalista rendben való alkalmazhatósága komplex elemzést igényel. A 

Kuranhoz és Zhanghoz hasonló tudósok munkájának vonzereje abban rejlik, hogy tisztában 

vannak a tulajdonjogi rendszerek összetettségével, és hajlandóak vállalni a nehéz munkát 

annak felmérésére, hogy a tulajdonjogi rendszerek közötti különbségek hogyan 

eredményezhetnek nagyobb különbségeket a gazdasági rendezésben. Ez a fejezet nem 

alkalmas arra, hogy érveik részleteit értékeljük. Akár igazuk van, akár nincs, munkáik a 

tulajdonjog történetének átgondolt munkájához kínálnak mintát. Olyan tudósokról van szó, 

akiknek hipotézisei valóban tudományos alapokra helyezik az európai jogtörténet 

világtörténelmi jelentőségének vizsgálatát. Ugyanez nagyon is igaz Greif munkájára, akinek 

kifinomult érvei (bár Jessica Goldberg 43legújabb munkájában erőteljesen megkérdőjelezte 

őket ) kötelező olvasmánynak kellene lennie minden európai jogtörténész számára. 

        Nehéz ugyanilyen lelkesedést kiváltani az evolúcióbiológusok munkája iránt, akiknek 

érvei kevés erőfeszítést mutatnak a törvény működésének elsajátítására. Mégis hiba lenne 

félresöpörni még az ő érveiket is. A monogámia gyakorlata valóban úgy tűnik, hogy a görög-

római ókortól kezdve különösen kiemelkedő szerepet játszott a nyugati jogrendben, és a 

társadalmi rendezés szempontjából betöltött jelentősége a legnagyobb figyelmet érdemli. 

Természetesen óvatosan kell megközelítenünk a monogámia problémáját. Nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a házasság egy jogi intézmény, amely nem felel meg pontosan a szexuális 

gyakorlat mintájának egyetlen társadalomban sem. Azok a férfiak, akiket a törvény egy 

házastársra korlátoz, korántsem feltétlenül korlátozódnak egyetlen szexuális partnerre: 

tökéletesen lehetséges, hogy a magas státuszú férfiak monopolhelyzetben monopolizálják a 

nőkhöz való hozzáférést még a monogám társadalmakban is. A monogámia nem a szexuális 

esélyek elosztásáról szól, hanem az igények elosztásáról. a jogi elismerésre való 

jogosultságok elosztásáról. Ennek ellenére sok minden szól amellett a tétel mellett, hogy a 

házasságon keresztül történő jogi elismerés iránti igények elosztása valahol a társadalmi 

rendezés alapját képezi. Ez olyan terület, amely összehasonlító szempontú feltárásra vár. 

        Más témák is gondos összehasonlító figyelmet érdemelnek. Zhang munkája az adósok és 

hitelezők közötti kapcsolatok összehasonlító tanulmányozásának értékét sugallja. Ahogy 

David Graeber antropológus egy másik jogtörténeti bestsellerben is kifejtette, az adós és a 

hitelező közötti kapcsolat felfogása társadalmanként és korszakonként rendkívül eltérő.44 

Ígéretes munkát kell végezni azzal kapcsolatban, hogy ezek a felfogások hogyan változnak, és 
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milyen következményekkel járnak. Kuran munkája, néhány más jogtudós munkájához 

hasonlóan, rámutat a jogtörténet egyik klasszikus témájának, a társasági forma kialakulásának 

tartós érdeklődésére, amely a társasági jog szakembereit az ókori és középkori jog részletes 

tanulmányozásába vonzotta.45Ez volt az a téma, amellyel Weber maga is jogtörténészi 

pályafutását kezdte, és ez az a téma, amelynek 46továbbra is a szakterület figyelmének 

középpontjában kell állnia. Különösen fontos lehet a hosszú távú tengeri kereskedelem 

megszervezését lehetővé tevő társasági formák fejlődésének megértése a XV. századtól 

kezdve. Kuran érdeklődése az awqaf és a vagyon vallási alapítványokba való bekötésének 

gyakorlata szintén kutatási irányvonalakat sejtet. Az egyházi tulajdon kezelése érezhetően 

központi szerepet játszik az európai jogtörténetben, nem utolsósorban a kolostorok 

feloszlatásának hatásában; és lehetséges, hogy az összehasonlító munka tanulságos lenne. 

 

 

 

IV. Következtetés 

 

 

Sok más témát is meg lehetne említeni: például az összehasonlító adózást, nem is beszélve 

arról a nagy kérdésről, hogy vajon az európai világ az emberi jogok sajátos hazája-e. Ennek a 

fejezetnek nem az a célja, hogy mindegyiket áttekintse, hanem az, hogy az európai 

jogtörténészeket arra ösztönözze, hogy a terület nagy kérdéseihez minden lehetséges módon 

szóljanak hozzá. 
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                                2. A nemzeti jogtörténet feltalálása 
                                                           Joachim Rückert 

 

 

 

 
 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A fejezet az első európai áttekintésre vállalkozik egészen napjainkig, valamint a főbb európai 

változatok összehasonlítására a jelentős különbségekkel és közösségekkel. 

Az európai jogtörténet sajátos történetírások terméke. A meghatározó kontextusokat a jogi 

humanizmus és a XVII. századi monarchikus állam-nacionalizmus jelentette. A jogtörténetet 

most a legitimáció, az integráció és a differenciálás feladataként értelmezték. A tudományos 

alapot egy új kritikai módszer jelentette. A XVIII. század végén a feladat modern nemzeti 

hajtóerővé vált, és az államra és a népre koncentrált. Ezzel egyidejűleg a műfaj szinte minden 

jogágban kiszélesedett. A három úttörő és mintaeset, nevezetesen Hermann Conring (1643) 

K. F. Eichhornnal (1808), Claude Fleury (1670 körül) és Matthew Hale (1670 körül) intenzív 

elemzésre kerül. 

Kulcsszavak: történelem, történetírás, jog, Európa, humanizmus, nacionalizmus, historizmus, 

Hermann Conring, Claude Fleury, Matthew Hale, K.F. Eichhorn. 

 

 

 

 

I. Bevezetés: Jogi történetek 
 

 

1. A tárgy 

 

Miről beszélünk, amikor a "jogtörténet" kifejezést használjuk? Ez a kérdés 

viszonylag egyszerűen megválaszolható. Két szempontot foglal magában: a tárgyat és a 

módszert. A jogtörténet tárgyát úgy lehet leírni, hogy a jog kialakulásában szerepet játszó 

legjelentősebb tényezőket vizsgáljuk. Ezek a tényezők mindig bizonyos intézményi 

berendezkedéseket foglalnak magukban. A jog megteremtésében szerepet játszó tényezők öt 

különböző területre oszthatók: a jogszokások, a jogalkotás, az igazságszolgáltatás, a 

közigazgatás és a a jogi szakma. A jogtörténetírás a jogteremtés ezen elemeit időrendi 

sorrendben, többé-kevésbé szubjektíven, de elvileg egységként - és bizonyos mértékig jogi 

kultúraként - helyezi el. Az a tény, hogy a jogi kultúrát először meg kell különböztetni más 

normatív tényezőktől, nagyobb szerepet játszik a jogtörténetek tartalmában, de nem a 

keletkezésükben. A jogtörténeti bemutatások ugyanis semmiképpen sem az emberiség kezdeti 

korszakából származó jelenségek. Nem valószínű, hogy a törzsfőnökök nemzedékeiről vagy a 

törzsek sorsáról szóló elbeszélések jogtörténetnek számítanak. Köztudott, hogy a római 

jogászok kevéssé érdeklődtek ezek iránt. Másrészt viszont a királyi vonalak, dinasztiák, 

városok vagy területek történeteinek bizonyára lehetett egyértelműen jogi vonatkozású. 

A jogtörténet-írással kapcsolatos ambíciók természetesen eltérőek lehetnek. Az alkalmazott 

módszerek is befolyásolják ezt. 

 

2. A módszer 
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Attól függően, hogy melyik módszert választjuk, a jogtörténet több különböző találmánya is 

előfordul. Van egy formálisabb és egy tartalmi oldal. A formális oldal a felmerülő igényekkel 

kapcsolatos. Milyen folyamatok megengedettek, és milyen struktúrát kívánnak? Jelentős 

különbség, hogy megelégszünk-e a normatív információk - jelen esetben főként a jogalkotási 

aktusok - annalisztikus vagy kronologikus felsorolásával, vagy pedig a jogi kultúrák történeti-

szisztematikus, tudományos tanulmányának megfogalmazására törekszünk. A tudományos-

történeti ebben az értelemben kiterjedt empirikus módszereket jelent, amelyeket a XVIII. 

században kezdtek alkalmazni: a források azonosítása, a források történeti-kritikai elemzése, 

az összefüggések összegyűjtése és rendszerezése, végül a különböző összefüggések 

megvilágítása és mérlegelése történeti jelentőségük szempontjából. Általában véve indukció 

és dedukció, adatelemzés és hipotézisek kidolgozása, esetelemzések és jogi nyilatkozatok, 

illetve korrelatív állítások szisztematikus összekapcsolásáról van szó. Itt a "történelmi 

jelentőség" a felállított kritériumoknak megfelelően nagyon különbözőképpen értelmezhető. 

Míg bizonyos mértékig a kronologikus bemutatás már kora Európában is megfigyelhető, 

addig a szisztematikus, tudományos jogtörténetírás sokkal későbbi korok gyermeke, amely 

ambiciózus felfogással rendelkezett a tudományról. Ez lényegében a tizenkilencedik századig 

nem történt meg. 

         Minél ambiciózusabb kapcsolatokat és közös szálakat keresünk, annál inkább 

különböznek egymástól az elbeszélések. Az általános történetek ezt világosabban mutatják, 

mint a szűkebb értelemben vett jogtörténetek. Az eredmény lehet pszichológiai-politikai, mint 

Firenzében a reneszánsz idején, lehet "pragmatikusan" és világiasan az okokra orientált, mint 

Halle és Göttingen a XVII. és XVIII. században, vagy "igazán történeti" - evolúciós, mint 

Berlinben a XIX. század elején, vagy kifejezetten józan módon a látható tényekre 

koncentráló, "pozitivista"  a "lényegre" vagy "szellemre" való összpontosítás helyett a XIX. 

század végén. Ezek a módszerek is szerepet játszanak a tartalom megválasztásában, akárcsak 

az alapvető hozzáállás, legyen az pszichológiai-szkeptikus, mint Guicciardini Firenzében; 

haladás-hívő, mint Voltaire, Robertson vagy Gibbon; teleologikus-szalvikus, mint Herder; 

evolucionista-idealista, mint Hegel és Gans vagy Savigny Berlinben; kritikai-történeti, mint 

Ranke és Waitz; korai materialista, mint Lorenz von Stein; pozitivista, mint Buckle; nemzeti, 

mint Johannes von Müller, K.F. Eichhorn, vagy Janssen, Macaulay, vagy Michelet, stb. Elég 

jól megragadják ezeket a teljesen kifejlett fő mintákat. Nem véletlen, hogy mindannyian a 

tizennyolcadik és tizenkilencedik századból származnak. 2 

       Sokat vitatott téma - Gustav Hugo 1799-es megjelenése óta egyre intenzívebben3, és 

napjainkig tart - a történelem és a jogi doktrína, azaz a múlt és a jelenlegi jog viszonya. A 

kérdés tehát az, hogy mely történelmi elemek és érvek tartoznak a doktrínához. Ez a kérdés 

különösen az egyház- és a jogtörténetre vonatkozik, mert mindkettő a doktrína szempontjából 

is érdekes. Ez a sajátos ismeretelméleti érdeklődéstől függ. 

      Nem mindegy, hogy a történelmi érdek alárendelődik-e a tényleges doktrinális érdeknek 

vagy sem. Egy tanítással kapcsolatos kontextusban elég sok történeti érdek lehet jelen, amely 

többé-kevésbé a tanbeli kijelentések magyarázatára szolgál. Ennek szükségessége a hatályos 

jogi szabályok korától függ. Ha ez a hatályos jog maga is "régi", akkor különösen szükséges 

az ilyen jellegű történeti munka. Ilyen volt ez a római egyházi ius commune kodifikációi előtt, 

a Reichsstaatsrecht régi, 1806 előtti Reichsspublizistikában, a francia droit coutumier 

növekvő fejlődésében, vagy a régebbi hazai német polgári jogban; most is mint mindig, jelen 

van az angol common law-ban. Az érvek ezekben az összefüggésekben is teljesen kritikusan, 

történelmileg igazolt igazságok felhasználásával fogalmazódnak meg. Önmagában azonban 

még nem létezett jogtörténet, hanem csak speciális előtörténetek bizonyos korabeli jogi 

kérdésekhez. Másrészt a jelenségeket emiatt nem kell egyszerűen "történelmietlennek" 

tekinteni. A jó jogtudomány és a jó történelem egymást erősítheti a kérdések közös 
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megfogalmazásában.4És egyetlen történelem sem mondhat el egyszerűen "mindent", hanem 

kell, hogy legyenek kiindulópontjai. A történelem és a doktrína szétválasztása az új 

kormányzati jog kizárólagosságával nyert lendületet, különösen a kodifikációk révén, a XVII. 

századtól kezdve Franciaországban, majd Németország és Európa többi része számára a 

XVIII. században. Ennek eredményeként a közvetlen szükséglet jogtörténetre eltűnt  a 

kiterjedt és kizárólagos kodifikációk idején, és a történelmi kíváncsiság teljesen önállóvá 

válhatott. 

       A tanítás és a történelem szétválasztásának vagy egyesítésének sokat vitatott kérdésének 

mindenesetre több dimenziója van. Ezt a kérdést Európa-szerte háromféleképpen teszik fel: a 

történelem és a tanítás, a szelektív vagy integráló történelem (római és hazai együtt), valamint 

az úgynevezett belső és külső jogtörténet vonatkozásában. Ez elvezet a módszertan tartalmi 

oldalához. A jogtörténetek tartalma elegendő ahhoz, hogy egy "külső" jogtörténetet vagy a 

jogforrások és a jogalkotás fő tényezőinek történetét, valamint egy kiterjedt "belső", a 

doktrínával, az intézményekkel és a problémákkal foglalkozó történetet alkossanak. Itt az 

érdeklődésnek megfelelően az egyes területek, mint az alkotmányjog, az egyházjog, a 

büntetőjog, az eljárásjog, a polgári jog stb. megkülönböztethetők vagy összekapcsolhatók. A 

nemzeti jogtörténeti beszámolók általában a jogforrások meglehetősen egyszerű "külső", 

kronologikus történeteivel kezdődnek, különösen a jogalkotási vagy jogtudományi 

tevékenységekről, mint például Fleury Franciaországban, Hale Angliában, Melo Freire 

Portugáliában vagy Conring és Thomasius5Németországban. Ezt többnyire a 

politikatörténeten keresztül vezetik be, és keverik annak általános információival. 

       A jogi doktrínák és intézmények nemzeti története mindig nehéz kihívásnak bizonyul. 

Ezek jóval később következnek a tizenkilencedik században. A német területek esetében 

Eichhorn (1808-23) különösen korán és szándékosan vállalta ezt a feladatot Európában. Az 

átfogó, társadalmi-gazdasági tényezőket is magában foglaló jogtörténetek eszménye 

lényegében sehol sem valósult meg.6 A problémák és megoldásaik bősége nyilvánvalóan 

éppoly nehezen áttekinthető, mint maguknak a jogeseteknek az egész, tágas világa. A 

jogtörténet szempontjából hagyományosan központi szerepet betöltő polgári jog pedig a 

hitelezők és adósok közötti igen elvont ambivalenciájában nem könnyen vonatkoztatható a 

meghatározott gazdaságokra. A páratlanul általános modell itt 1748 óta Montesquieu "De 

l'Esprit" című műve. A fiatal göttingeni Gustav Hugo (1764-1844) 1789-ben igen merészen 

megtervezte egész Németország történetének tervezetét, beleértve a "belső" történelmet is, 

amely a sokféle jogforrás és jogelv alapján készült. Mivel azonban ezt túlságosan átfogónak 

és nehéznek találta, aztán a római jogra és a jogtudomány történetére szűkítette a kört. 7Ezzel 

még mindig átfogó eszménye az úgynevezett belső és külső történelem összekapcsolásának, a 

hagyományos felosztás a filológiai-történeti "antiquitates juris"-ra vagy "jogemlékek"-re, 

valamint az a gyakorlat, hogy a határozottan a doktrínát szolgáló történelmet intézményes, 

kommentár, traktátus, rendszer vagy más gyakorlati művekre osztották fel. Teljesen 

helyénvaló módon ezt a történeti bőséget a humanisták által kibővített forrásmegjelölés 

szerint kezdték differenciálni, a XVIII. században pedig, Hugo idejétől kezdve 1800 körül, 

szigorúbban "külső" és "belső" jogtörténet szerint.8 Ezzel szemben korábban bizonyos 

mértékig egyszerűen a külső volt túlsúlyban, a belső pedig bizonyos mértékig 

"jogemlékekként" vagy a mindenkori jogi tanokat kiszolgáló előtörténetként különült el. 

Ugyanakkor a "tiszta" jogtörténet most szélesebb körű formációban jelent meg. A  honlapon 

így a történelem már nem a hatályos törvények magyarázatának alapját képezte, hanem saját, 

független témája volt a joggal kapcsolatban az idők folyamán. 

         Felmerül a kérdés, hogy ebben az esetben melyik változat volt "történelmibb", de erre 

nincs egyszerű válasz. Különösen a tizenkilencedik század Németországban és 

Spanyolországban 9kínál számos variációt. Ugyanis a történelemnek a más tudományágak 

kiszolgálásából az önelbeszélés felé vezető útja nem feltétlenül jelentett felemelkedést a 
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történelem számára. Az önelbeszélések véletlenszerű "mikrológiákban" is végződhettek.10 

Másfelől viszont nem szükséges a történelmet eltorzítani ahhoz, hogy a jelen magyarázatának 

alapjául szolgáljon. Conring 1643-ban például meggyőző történeti választ ad jogi kérdésére: 

melyik törvény van valójában érvényben? Vagy Hale szerint 1670 körül, az 1066 utáni 

folytonosság kérdésében, a kérdés vonatkozhat arra, hogy kinek van hatásköre a 

törvényhozásra. Ezzel szemben a jogi doktrínától való elhatárolódás nagyon is történeti lehet, 

de nehezebb összekapcsolni a jogfejlődés történetével, amit sokan történeti eszménynek 

ítélnek. Ezért Savigny nem fogadta el Hugo Korszakok szerinti felosztását. Berlinben 1810-től 

kezdve a római jog történetét a doktrinális intézményekkel együtt tanította, és ezzel 

valószínűleg élesebb jogi színezetet, valamint nagyobb nyitottságot adott ennek a 

történelemnek a fejlődésre.11külső jogtörténetet teljesen korszakok szerint helyezte előtérbe; 

a részletesebb belső történelem aztán a második részben következett, szisztematikusan 

rendszerezve. 12 

 

 

3. Nemzeti? 

 

A téma legingadozóbb eleme a "nemzeti" jelző. A "nemzeti" jogtörténetek teljes mértékben 

attól függnek, hogy mit értünk és értünk "nemzeti" alatt. Ezt a megnevezést meglehetősen 

hosszú történelmünk során és nagyon különböző területeken nagyon különböző módon 

használják.13 A mi céljaink szempontjából azonban a "nemzeti" a hozzáférés meghatározó 

kritériuma. Ezt a kritériumot ezért világosabban meg kell határozni és rögzíteni kell. 14 

       A "nemzeti" felfogást kezdettől fogva három általános elem különbözteti meg: a 

kívülállóval, például Rómával, a szomszéddal vagy a kisebbségekkel szembeni elhatárolódás 

(megkülönböztetés); a vallás, a nyelv, a kultúra vagy az ideológia révén befelé irányuló 

szerves értelemteremtés (integráció és identitás); és a historizáló igazolás, például a trójaiak, 

rómaiak, frankok, teutonok stb. eredete (legitimáció).15Egy bizonyos csoportot és egy 

bizonyos területet feltételeznek. 16Ha egy beszámoló nem tartalmazza ezt a három elemet - 

megkülönböztetés, identitás és legitimáció - valamilyen mértékben, akkor nem szabad 

nemzeti-ről beszélni, mert akkor a fogalom használata túlságosan esetleges. 

      A "nemzeti" vagy "nemzet" fogalmak mindenekelőtt három jelenséghez kapcsolódnak: (1) 

olyan történelmi szereplőkhöz, mint a törzsek, országtársak, népek, és fajokhoz; (2) 

történelmi helyekhez és területekhez, például városokhoz, régiókhoz, területekhez és 

államokhoz; és (3) kulturális közösségeikhez, mint különösen a közös nyelv és/vagy vallás. 

E kritériumok mindegyike szerint nagyon különböző "nemzeti" történelmek és jogtörténetek 

felbukkannak. Így például már korán megjelent egy Historia Langobardorum (790 körül), 

amely a törzsről szólt, vagy egy Historia Mediolanensis (1136/37) Milánó városáról, vagy egy 

Chronica Polonorum (1205 előtt, nyomtatásban 1612-ben) Lengyelország népéről és 

fejedelmeiről, egy Compendium de origine et gestis Francorum (1495) a frank "nemzetről", 

vagy egy Chronica Austriae (1450) a területről. 17Ez felveti a szelekció kérdését. Melyik 

kritériumot kell alkalmazni? 

        Nyilvánvaló, hogy egy szerény kézikönyvfejezetben lehetetlen mindezeket a 

lehetőségeket valamennyire is komolyan végigvenni. Ezért választani kell. Ebben a fejezetben 

mindenekelőtt a mából a múltba tekintő nemzeti jogtörténetek feltalálása érdekel bennünket. 

Logikusan a következő tárgyalandó kérdés a mai jogtörténetek feltételei, mivel azok 

valójában és hosszú időn keresztül következetesen "nemzeti" jellegűnek bizonyultak. 

De milyen pontosabb értelemben "nemzeti"? A "nemzeti" modern használatában az állam és a 

nép egyszerre, egységként kapcsolódik az államhoz és a néphez. Ez a fajta, politikailag teljes 

mértékben egy államhoz és annak népéhez kötődő jogtörténet sokáig dominált Európában, 

például Németországban K. F. Eichhorn "Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte" 1808 ss 
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című műve óta, Angliában M. Hale 1713/1675? óta, Franciaországban Fleury 1674-től és 

Voltaire 1740-től, Portugáliában Melo Freire 1778 óta. Ezt részletesebben kell kifejteni. 

Talán az ilyen jellegű nemzeti jogtörténet hattyúdalát már elénekelték. Egy vagy több 

generáció óta egyre inkább az európai jogtörténetek egészítik ki vagy váltják fel. Már egy 

egyszerű címnézés is mutatja ezt - igaz, bizonyos mértékig csak a jogalkotás bizonyos 

tényezői esetében. 18 

 

 

4. A feltételek:  

"Állami nemzet", "Politikai-nemzeti", "Nyelvi-nemzeti", "Vallási-nemzeti", "Kulturális-

nemzeti", "Etnikai-nemzeti", "Agresszív-nemzeti", "Birodalmi-nemzeti". 

 

 

A nemzeti jogtörténet nagyon különböző módon bontható le. Az államok és népeik modern 

jogtörténeteinek értelmében egyértelműen az államnemzetek és népnemzetek kialakulásának 

összefüggésében keletkeznek Európában. Ezt a döntő fontosságú összefüggést tehát külön 

figyelembe kell venni és meg kell világítani. Kialakulásuk a későbbiekben politikai-nemzeti 

síkon történik. A kora újkorban, 1500-1800 körül egy arisztokratikus-nemzeti felfogás volt az 

uralkodó. 19európai reneszánsz vallási-kulturális nemzeti programjai és vívmányai más 

jellegűek, mert alig kötődnek egy-egy államhoz és néphez, inkább a kultúrához, 

mindenekelőtt a valláshoz, a 20nyelvhez 21és a származáshoz. A római és germán 

eredetmítoszok és jogi idillt az általános történelem aranykoraként mesélik el. 22Visszafelé 

tekintő utópiákat, az ártatlanság és a tisztaság eszményeit közvetítik, elhatárolódva a jelen 

állítólagos ocsmány vegyes világaitól. Nem Németország az egyetlen hely, ahol ez történik. 

Ez az elképzelés aztán viszont olyan egyszerű folytonossági elképzeléseket támogat, mint a 

természet, a szellem és a jellem. Ily módon a struktúra mint állandó szubsztancia hozható létre 

teljesen különböző formák, módosulások és metamorfózisok. Így alakultak ki birodalmi-

germán-frank-angolszász nemzeti, népi-nemzeti, állami-nemzeti és faji-nemzeti jogtörténetek, 

míg végül ismét egy plurális európai perspektíva alakult ki, mint az imént említett szinte 

valamennyi újabb európai jogtörténetben. Ide természetesen ide illeszthető ideálként és 

struktúraként az 1945 után favorizált "nyugati világ", vagy a mai "Európa". 

 

 

5. Két fő tényező: Az államok és a jogforrások természete 

 

 

E nemzeti jogtörténetek tárgya, módszerei és stílusa erősen függ az államok jellegétől és a 

jogforrásoktól, amelyekhez ezek a jogtörténetek amelyekhez kapcsolódnak. Nem mindegy, 

hogy az államok inkább centralista vagy inkább föderális felépítésűek, és hogy a jogalkotás 

mely tényezői és forrásai dominálnak bennük. Példaként említhetők a jogi szokások és az 

esetjog, mint a common law és a spanyol formális jog, valamint a hosszú német középkorban; 

a tanult jog, mint a ius commune, amely egész Európában elterjedt; és a központosító 

kodifikációk, mint később a kontinensen. A központosító tendenciák már a francia coutumes 

1454-től kezdődő hivatalos gyűjteményeiben is megfigyelhetők; és hasonlóképpen a XVI. 

századi "homologizált" holland jogban, XIV. Lajos 1667-81 körül kodifikált rendeleteiben, 

majd az 1800 körüli kodifikációs korszakig, és a mai alaposan nemzeti és európai 

jogalkotásig. Mindenekelőtt a folyamatos historizálás során végig láthatóak az európai 

megoldások közötti különbségek (lásd a C. fejezetet). 

      A jogtörténetek ennek megfelelően hangsúlyozzák jellemzőiket. Paul Roth 1862-ben "azt 

a különös jelenséget, hogy a régebbi német alkotmány alapjait az előző században főként nem 
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német tudósok mutatták be" 23(ez alatt Robertson, Gibbon, Montesquieu, Dubos, Mably és 

Lezardiere-t értette), azzal magyarázta, hogy "a német alkotmány századról századra 

decentralizálódott, míg a francia ellenkező irányba haladt". Roth egyértelműen felsorolta 

azokat a német területeket, amelyek több esetben csak perszonálunióban voltak.24Nem 

véletlenül tartalmaznak az angol jogtörténetek regisztereket eseteikről, a franciák loix-jeikről, 

a belgák rögzített szokásjogukról; 25a németek viszont a nehézkes széles körűség miatt 

lemondanak a felsorolásokról. Lényegében az állam, az alkotmányos kérdések és a 

jogforrások állnak előtérben. Csak jóval később kerül hozzá a polgári jog (különösen a kapott 

ius commune-tól kezdve), a jogászi hivatás és a jogtudomány (Hugónál a 

"Literärgeschichte"), a büntetőjog és az eljárásjog. 

 

 

6. Nemzeti jogtörténetek és nemzeti jog 

 

A nemzeti jogtörténetek nem egyszerűen a jogi égből pottyannak le. Általánosságban véve 

arra az elképzelésre épülnek, hogy van egy egységes jog. Ezek az elképzelések 

államnemzetekből, népnemzetekből, kultúrnemzetekből vagy öntudatra ébredő jogi 

nemzetekből származnak. Ez a kapcsolat különösen jól tükröződik Angliában és 

Franciaországban. A teljesség igénye nélkül néhány példa teszi ezt nyilvánvalóvá: Angliában 

Ranulf de Glanvill27(On the Laws and Customs in England, 1187-89 körül), Henry de 

Bracton (De Legibus et Consuetudines Anglie, 1240 körül?, nyomtatott 1569), 28John 

Fortescue (De Laudibus Legum Angliae, 1470 körül, nyomtatott 1567), Edward Coke 

(Institutes of the Laws of England, 1628-44), Matthew Hale (Analysis of the Civil Part of the 

Law, 1676 előtt, nyomtatott 1713), és végül William Blackstone (Commentaries on the Laws 

of England, 1765-69) már vállalkozott erre. 29Ennek az irodalomnak a sűrűsége igencsak 

jelzésértékű. 

       Franciaországban Gabriel Argou írta meg terjedelmes Institution au droit françois című 

művét (1692 és 1788-ig gyakran újranyomtatva),30 előtte Fleury is írt ugyanezen a címen 

(1670 körül?, először 1858-ban nyomtatták ki), párhuzamosan az 1674-es Histoire-jával és a 

Droit public-jával (1678 körül, 1769-ben nyomtatták ki). A speciálisabb területekre vonatkozó 

átfogó szintéziseket Franciaországban először Louis Caron (Pandectes ou Digeste du droit 

françois, 1593 és gyakran 1637-ig) és Antoine Loisel (Institutes coutumi?res . . ., 1605 és 

gyakran 1846-ig) írt. 31Nem ez volt az egyetlen módja annak, hogy Franciaország vezető 

szerepet játszott ezen a területen a kontinensen. 32 

       Portugáliában Melo Freire 1789-ben írta Institutiones iuris civilis lusitani című művét, 

Fleury jogtörténetével párhuzamosan (Historia iuris civilis lusitani, 1788).33 

Spanyolországban korábban és jellegzetesebben létezett a szigorúan minden forrásra épülő 

irodalom, mint egyébként a ius commune országaiban. Ennek oka, hogy ott a belső jog 

"ősidők óta nagyobb tekintéllyel és  szélesebb körű szabályozással rendelkezett", mint például 

Itáliában és a Szent Birodalomban.34 Ennek ellenére csak a XVIII. század közepén jelennek 

meg szisztematikus, mindenre kiterjedő beszámolók a hatályos jogról.35 A teljes 

jogtörténetek ennek megfelelően későn következnek. A fejlődés egyértelműen bizonyítja a 

jogtörténetek és a hatályos jog értelmezése közötti szoros kapcsolatot. 

        Németországban, Spanyolországban és Olaszországban a dolgok még bonyolultabbak 

voltak. Csak amikor Conring 1643-ban a jogforrás-tanban és a "Constitution"-ban a kapott ius 

commune mellett bizonyos mértékig feltárta az egyéni "német" jogi pályát a jogforrás-tanban 

és a "Constitution"-ban, hogy a birodalomban egy integrált, usus modernusból álló "vegyes 

jog" létezett, amely a 36XVIII. századi intézményes tankönyveket összegezte, és 1808-23-ban 

Eichhorn első teljes beszámolója erről a sokrétű jogtörténetről (lásd a B.2. szakaszt). A 

"vegyes jog" kifejezés használatakor nem szabad elfelejteni, hogy azt többnyire ideológiailag 
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pejoratív értelemben használják egy tisztasági eszmény - római, angol, német stb. A 

változatosságot nem nézik jó szemmel. 

       Grotius híres és korai Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheit (1620 körül, 

nyomtatásban 1631-ben), "az irodalom e műfajának remekműve", egészen a XIX. századig 

jogtörténeti alap nélkül maradt.37 

        Emellett a történeti-jogi beszámoló iránti érdeklődés és igény erősen függ legalább 

három általános tényezőtől: magának az oktatásnak a reneszánszban bekövetkezett 

historizálódásától, a nyelvi nemzetek kialakulásától és a jogi szakértők képzésétől. 

Mindenekelőtt a francia humanizmus hozta magával a "jog historizálását" (Kelley) is, 

38először a ius commune-t Aimar du Rivail-lal (1530), majd általában a francia jogot. 1539-

ben a franciát az udvar nyelveként állapították meg, 1635-ben megalapították az Academie 

française-t, 1679-ben minden karon bevezették az előadások nyelvére vonatkozó szabályozást 

és a droit française tanszékeket 39- mindez párhuzamosan a jogi integrációs irodalmakkal. 

Spanyolországban 1741-ben hirdették meg a derecho patrio-t, amelyet 1802-ben megújítottak. 

40Olaszország lemaradt, mert abban az országban az egyes jogi kommentárokat még mindig 

túlsúlyban voltak a szisztematikus vagy történeti szintézisek41 helyett -a helyzetet illetően 

lásd a C. szakaszt. Portugáliában Melo Freire szövegei egy újonnan szervezett tanulmányi 

program részét képezték, és 1805-ben a joghallgatók számára kötelező olvasmánnyá emelték. 

Németországban Melchior Klinggel 1572-ben és Conrad Lagusszal 1597-ben néhány korai 

hazai szintézis született, különösen Szászországban,42 Lüneburgban 1591 után,43 Lübeckben 

1615 után,44 Württembergben 1614/1632 után45 és Bajorországban 1644 után46 - érdekes 

térbeli és időbeli sorrend. Ott azonban csak a XVIII. században születtek olyan intézményi 

tankönyvek, amelyek újból összefoglalták a hatályos jogot. 47angol jogirodalomban minden 

esetben volt egy forrásfüggő történeti elem. Emiatt a történelem hosszabb ideig benne maradt 

a jogi kérdésekben. 

        A jogi irodalom államosításának további elemeként, amely viszont elősegítette a 

jogtörténet iránti bizonyos igényt, a XVI. század folyamán nagy számban jelentek meg a 

törvényekhez, statútumokhoz vagy szokásjogokhoz fűzött sajátos jogi kommentárok. 48 A 

tizenhatodik század végén és a tizenhetedik század elején új irányvonal válik nyilvánvalóvá. 

Néhány ország esetében a tényezőket az alábbiakban részletesebben is megvizsgáljuk (lásd a 

C. szakaszt). 

 

 

7. Bemutatkozás 

 

A nemzeti jogtörténetek feltalálásának történeti leírásában és magyarázatában most az egyes 

európai eseteket kell itt bemutatni. Bevallottan lehetetlen külön bemutatni a jogtörténetek 

megalkotására irányuló törekvéseket még az egyes nagyobb európai nemzetek esetében is, 

különösen azért, mert az előkészítő kutatások, előkészítő munka nem történt meg. Emiatt 

három mintaügyet használunk fel útmutatásként. Az, hogy a Szent Római Birodalomban az 

Eichhornnal való Conring mintaesete több helyet kapott, mint a többi, kevésbé az én 

korlátozott kompetenciámból, mint inkább magából a témából fakad. A "nemzet" kérdésében 

ugyanis a kissé bonyolult német eset a többi között áll, a sokkal élesebben rajzolt angol és 

francia esetek között, ugyanakkor az ugyancsak bonyolult spanyol és olasz esetek közelében. 

A főbb európai megoldások tényezőinek és feltételeinek összefoglaló elemzése és variációik, 

valamint a főbb eredményekre vonatkozó néhány gondolat és néhány kilátás alkotja a 

következtetést (lásd a IV. szakaszt). 
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II. Háromszoros előjáték 

 

 

Három hangot neveznek meg az országos jogtörténeti leírások előhangjára. Rögtön szinte 

paradigmatikusnak tűnnek. Kezdetnek a Helmstedt-i protestáns német professzor, Hermann 

Conring jelenik meg De origine iuris germanici című könyvével 1643-ban. Őt követi a 

katolikus francia jogász és abbé, Claude Fleury, a párizsi királyi udvar jelentős tudósa és a 

hercegek nevelője, Histoire du droit françois című tömör áttekintésével, amelyet először 

1674-ben nyomtattak ki. Ugyanebben az időben írta meg a History of the Common Law című 

művét Sir Matthew Hale, a King's Bench angol főbírája 1676-ban bekövetkezett haláláig; 

művét csak 1713-ban nyomtatták ki először. Professzor, a kormányhoz kötődő fejedelmek 

nevelője és főbíró: ez bizonyos értelemben Németország, Anglia és Franciaország jogi 

kultúráját szimbolizálja. Hogy ez a három szöveg valóban az első három jogtörténet 

megírását, vagy akár a kitalálásukat jelenti-e, az a kérdés, amelyet most pontosabban meg kell 

vizsgálni. Ezt a három esetet - tekintettel a hatalmas anyagmennyiségre - szeretném vezető 

esetként hasznosítani. Rajtuk keresztül, némi kiegészítéssel, minden lényeges jelenség 

illusztrálható. 

 

1. 1643: Hermann Conring (1606-81) 

 

Hermann Conring egyszerű esetnek tűnik. Legalábbis 1870 óta őt tekintik "a német 

jogtörténet megalapítójának", Otto Stobbe 1869/70-es szavaival; hasonló kijelentések már 

1864-ben elhangzottak.49 A dicséret Conring De origine (1643) című, ma is használt és 

elismert polemikus dolgozatára vonatkozik. 50Egyértelműen nemzeti értelemben 1914 

augusztusában a "német jog bajnokának" nevezték. 51Mindenesetre az ő esete különösen 

termékeny a nemzeti jogtörténet kérdése szempontjából. Ugyanis eredeti szövegében és a ma 

is visszhangzó reakciókban a "nemzeti" szinte minden árnyalatát ki lehet olvasni. 

Az ügy azonban rendkívül bonyolult, mivel a németországi jogi helyzet, amelyből a jogi és 

történelmi kérdések először erednek, bonyolult. Conring hozzájárulása akkor nyer kontúrokat, 

ha megnézzük, hogy a német jogtörténet mely elemeit gyűjti össze beszámolójához, hogyan 

használja fel Tacitust, megkísérel-e germán mítoszt teremteni, hogyan használja a natio és 

nationes szavakat, és mi a célja és oka könyvének. 

      Még a "német" szó is szerepel a jelenlegi ajánlásokban. Könnyen túl szűkszavúvá és 

ezáltal félreérthetővé válhat. Conring ugyanis elsősorban a törzsi és hazai jogról, de egyúttal a 

Szent Birodalom Itáliával való jogtörténetéről is feltűnően pontosan számot ad az ő koráig. A 

kapott római és egyházi elemek. Tárgya a Német Birodalomban hatályos teljes jog, és nem 

csak annak német elemei. Harmincnégy vagy harmincöt fejezetéből tizenegy az úgynevezett 

törzsi jogokat érinti, öt a Karolingokat, öt az időt III. Lothar császárig (1075?-1137), négy 

52pedig a ma már híres bizonyítékát, hogy a római jogot nem a császár vezette be 1135-ben 

(Amalfi elfoglalása után), hogy az Itáliában és Németországban (tekintettel Franciaországra és 

Spanyolországra is) érvényben legyen. Tizenkét fejezet következik a jogforrások valódi 

állapotáról előtte és utána, íratlan és írott, az egyházi jog kezdeteiről, a fejedelmi 

statútumjogról, a városi jogról, a Sachsenspiegelről és a Schwabenspiegelről, beleértve a 

feudális jogot és az egyetemek ezzel kapcsolatos szerepét, a bírósági alkalmazásról, végül a 

németországi jogállapot javítására irányuló, történelmileg alátámasztott reformjavaslatokról. 

Mindezt mintegy 170 oldalon keresztül kezeli a első és nagyjából 250 oldalon az 1665-ös 

utolsó, harmadik kiadásában. Műve egy ilyen történeti elbeszéléshez képest meglehetősen 

sikeres volt: többször is megjelent, 53és ma is szívesen idézik. 
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        Conring munkája több volt, mint egy hazai jogtörténet, hanem már egy teljes 

németországi jogtörténet vázlata, bár az úgynevezett belső jogtudományokat csak röviden 

érintette. Conring tehát nem írt nemzeti német jogtörténetet a XIX. századi értelemben, amely 

a tisztán etnikai-nyelvi német elemekre korlátozódott. Karl Kroeschell volt az első, aki ettől 

egyértelműen elhatárolódott (1972 óta), és tudatosan integrálta az összes történeti elemet, 

mert "az egész későbbi jogtörténet [a késő ókort követően], beleértve a németet is, e két elem 

[római és germán] érintkezésétől és kapcsolatától függ ... . A német jogtörténet csak egy része 

az európai jogtörténetnek". 54A római-germán címke még mindig túlságosan szűkszavú volt, 

de mindenesetre az európai felváltotta a németet - 1972-ben, egy teljes generációval 1945 

után, fél generációval az EGK 1958-as megalapítása után, és két és fél évszázaddal Conring 

1643-as kezdeményezése után. 

      Conring nem egy szűk német-kulturális vagy német-népi vagy német-agresszív 

jogtörténetet írt, hanem a német területen, az ország akkori határain belül, a német jog 

történetét, annak minden lényeges elemével. Azt is mondhatjuk, hogy - ahogyan manapság 

divatos mondani - pluralista európai jogtörténetet írt. Története ugyanis nem korlátozódott 

egy szűk német területre. Központi kérdése az volt, hogy milyen jog érvényesült, illetve 

érvényesülnie kell a nagyobb "Német Nemzet Birodalmában". Ezt a jogi kérdést az egész 

nyugat-európai késő antikvitás, az azt követő középkor és a kora újkor kezdetei során 

végigkísérte. 

      Figyelemre méltó az is, hogy Conring nem a római jog mint olyan ellen harcol - 

kifejezetten tanúsítja, hogy mindenütt és nem véletlenül uralkodott a méltányosságáról 

alkotott magas vélemény (lásd a 23. és 33. fejezetet).55 Ő csupán a könyvszerű latin jogi 

corpus német nyelvű recepcióját látja igen kritikusan, mert Conring szerint ez a corpus 

általában nehezen érthető, laikusok számára pedig lehetetlen volt. Ennek oka szerinte az 

idegen nyelv, valamint a római és a német életkörülmények közötti óriási különbség volt (34. 

fejezet végén). 

      Conring szóhasználata sem nemzeti. A natio szó csak a szász törzseknél fordul elő 

nationes néven (19. fejezet). Előszavában megemlékezik arról, hogy a haza régiségei, a 

patriae antiquitates már ifjúkorában is megragadták. Ez bizonyos hazafiságot fejez ki. A törzsi 

törvényeket is "maiorum leges"-nek, az ősök törvényeinek nevezte, ami bizonyos 

folytonosságot teremt. 

        Ezzel azonban Conring nem a felsőbbrendű német jogból, mint történelmi legitimációból 

állított elő germán mitológiát vagy a német jog legendáját. Természetesen felhasználta 

Tacitust; 1641-ben tanított róla, sőt műveit is szerkesztette.56 De nem teremt mítoszt a 

Germaniának azokból a helyeiből, ahol Tacitus dicséretet mond. Az ő Tacitusa csak egy a 

legrégibb idők tanúi közül; még a germánok rossz szokásairól alkotott kritikai véleményét is 

elfogulatlanul meséli el (a 34. fejezetben). Ez azért figyelemre méltó, mert a német 

humanizmus korai, 1500 körüli időszakában az ilyen germán mitológiát intenzíven építették 

és polemikusan "Róma ellen" alkalmazták, például Konrad Celtis (1459-1508), Ulrich von 

Hutten (1488-1523) és Jakob Wimpfeling (1450-1528).57Conring tehát Róma és az 

egyházjog ellen, de nem a mitológia mellett áll ki. 

        Conring forráskritikai színvonala igen magas; ez vezetett ahhoz a közérthető 

kijelentéshez, hogy ő írta az első tudományos jogtörténetet Németországban. Valójában 

minden eddiginél jobban törekedett a teljes történelmi hitelességre, olyan közvetlen és pontos, 

ahogyan azt maguk a tanúk is megtapasztalták volna. Ez igaz, noha kérdésfeltevése a 

jogtudományok színterére tartozott: vajon II. lothar császár a római jogot fiatti rendelettel úgy 

hajtotta-e végre, hogy az általánosan érvényesüljön a birodalomban. Ez a jogforrástan kérdése 

volt, amely - pontosabban fogalmazva - jelentős történeti elemet is tartalmazott. Conring 

megfosztotta az érvelést a döntő történeti alátámasztástól. Nem engedte azonban, hogy a jogi 

szemléletből a történelem szépítésére csábítsák. Ettől nem az védte meg, hogy jogász volt - 
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minden jogi és politikai tapasztalata ellenére nem volt az -, hanem az, hogy hivatását tekintve 

tudós és orvos volt, nemzeti előítéletektől mentesen. Elfogulatlansága azt jelentette, hogy 

elfogultsága idején barátságtalan kritikát kapott, hiszen 1939-ben "pozitivista történésznek" 

nevezték, akinek kevés "nemzeti érzése" volt. 58Ez a kritika azonban csak megerősíti a 

Conringban rejlő tudományos elemet. 59 

       Annak ellenére, hogy határozottan tudományos jellegű, története nem volt öncélú. Célja 

teológiai és jogi volt. Meg akarta védeni teológus barátját, Calixtot Melanchtonnak a római 

jogot mint rögzített jogot és birodalmi jogot dicsőítő, valamint a "pápista" vádakkal 

szemben.60 A jogi kérdéssel párhuzamosan futott a hit kérdése, ami a kortárs 

robbanékonyságának forrása volt. A "pápista" a római jog jelszava volt Németországban; 

ellene írni antipapista volt. Ugyanakkor a Habsburgok birodalmi szupremáciájának bukását 

vette célba a birodalomban és a területi fejedelmek javára. 

      Polemikus reformfelhívásának jogi célja az akkori jogforrástan egyik meghatározó 

elemének, a kapott corpus iuris (nem egyszerűen a római jog) érvényességének felülvizsgálata 

volt. Ha valaki, mint Conring, tagadta ezt a jogi érvényességet, sokkal több forgott kockán: az 

egész íratlan és írott szokásjog jogi játékba került; a bírák szerepe sokkal relevánsabbá vált, 

mint egy olyan terjedelmes jogi szövegben, mint a corpus juris; a jogi karok feladatának meg 

kellett változnia az előadások és a kutatás tekintetében - a jogforrásokat szabályozó rendszer 

eltolódott, és vele együtt az egész jogi kultúra. Pontosan ez történt. Az érvényességről szóló 

számos egyedi vitát itt nem kell részletesen ismertetni. 61Emellett Conring olyan stabil 

alapokat fektetett le, amelyek a mai napig fennmaradtak. A reformkérdéseket már ő is 

részletesebben megvitatta (34. fejezet). 62Ez vezet el Conring központi jogpolitikai-jogi 

aggályához, amely végül is arra sarkallja, hogy ezeket a kérdéseket ilyen pontosan 

végigvigye: a jogi reform motivációjához. Az 1643-ban erősen érzett jogbizonytalanságban, 

úgy tűnik, ezt viszont meglehetősen robbanásszerűnek érezte. Conring ezt is először a későbbi 

kiadásokban fejti ki világosabban, pontosabban a hozzáfűzött harmincötödik fejezetben. 

Ez az utolsó, 35. fejezet a jogi reformmal foglalkozik. Conring forgatókönyve a következő: 

"az egész politeia tehát változást igényel a jog területén". Ez szárazan hangzik, de teljesen 

drámai. Conring itt meglehetősen elkötelezetten ír, és törekvéseinek központját nyitja meg. 

Ezt csak némi elmélkedés után lehet belátni:63jog "leküzdhetetlen tudatlanságát" feltétlenül le 

kell győzni. A jognak ugyanis "a polgári élet vezérelvévé" kell válnia, nem pedig "labdává, 

amellyel a kétértelműségen keresztül lehet játszani". A "társadalom uralkodóit" a 

"jogtudomány zavarossága" akadályozná meg a megfelelő intézkedésektől. 

         Franciaország már XI. Lajos alatt is nagyobb sikerrel járt el itt. Conring spanyol és olasz 

hangokat szólaltat meg, és meglehetősen széles körben idézi a klasszikus római hangokat, és 

ironikus módon magát Jusztiniánuszt is. Ők is a reformot, ezt a "gyógyszert" ajánlották volna 

a jogi zűrzavaros viszonyok ellen. Konkrét javaslatokkal zárja, hogy kit kellene megbízni egy 

ilyen súlyos feladattal, és hogyan kellene azt megoldani. A törvényeket "röviden és édesen, az 

atyák nyelvén" kell leírni. Nem szabad túl soknak lenniük, és "mindent, amit általánosan 

megfelelőnek ismernek", "tömör írásban" kell bemutatni. Az egyetemeknek felbecsülhetetlen 

mértékben hozzá kell tudniuk járulni ehhez a tudományos rendszerezéssel és a jog megértését 

szolgáló megfelelő, összefoglaló kompendiumokkal. Mindezek bizonyára "csak" régi topikjai 

voltak a jogi reformnak. Conring számára konkrétan fontosak. Ügyesen választja ki őket és 

megbízhatóan meséli el. Nagy gondja a jog kritikája és reformja, tehát olyan politikai gondja, 

amely messze túlmutat a történelmen és a jogforrás-tanon. 

        Egy ilyen aggodalom egy huszonöt évig tartó háború után Németországban is nagyon 

sürgetőnek tűnhetett. Ez a háború megváltoztatta a körülményeket. A birodalmi jog 

egyetemes egysége, istensége és általános alkalmazhatósága, a mélyen megosztott jogi 

érvelés, a politikai viszonyok gyors változása - ezek a kérdések megnyíltak és újból előálltak. 
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A lehető legobjektívebb, empirikusan alátámasztott történeti útmutatásnak tűnhetett 

lehetőségnek 64-Conring élt vele. 

      Nemzeti jogtörténetet írt tehát a németországi jogtörténet értelmében, annak minden 

elemével, nem kizárólagosan német elemekkel, a lehető legnagyobb objektivitás és a 

forrásokhoz való minél nagyobb közelség alapján. Számára a nemzeti elemnek térbeli és 

jogpolitikai jelentősége van. Conring az egész német birodalmi területet meg akarja 

reformálni, és a német nyelvvel kapcsolatban lényegesen nagyobb jogbiztonságot és 

jogbiztonságot akar elérni. Nem a korai elzászi humanisták értelmében vett éles nemzeti 

elhatárolódás a gondja. Erre ebben az esetben nem is volt szükség. A német identitás a jogban 

a jó, azaz érthető és korszerű jogon keresztül kellett, hogy folyamatosan kialakuljon - nem 

pedig egy germán mitológián keresztül. Éppen ellenkezőleg, Conring elvágja a Róma vagy a 

korai germán idők utáni nagyobb folytonosság gondolatát. Itt nem lehet követni az 

összefüggéseket ezen álláspontok és Conring élő arisztoteliánizmusának általános 

tudományos és etikai attitűdjei között. 65 

     Szövege így két okból vált történelmileg fontossá a jogtörténet tudománya számára: 

egyrészt azért, mert elképesztően stabil, empirikus és független, a forrásokhoz hű elbeszélést 

mutatott be, másrészt azért, mert váltásként állította jelet a németországi jogtörténettel 

való foglalkozás számára. Különösen itt került ez a kérdés a római jog mélyreható recepciója 

miatt a figyelem középpontjába. 

       Az első út az volt, hogy Conring munkásságát különösen a tiszta német jog 

megmentéseként dicsérték, és az e tekintetben elért eredményét szelektíven nemzeti módon 

használták fel. Az eredmény a XVIII. század végét követő népszerű, nemzeti és politikai 

jogtörténetek voltak. Ideológiailag gyorsan a germán mítoszhoz és a tisztaság hamisítatlan 

idilljének dicséretéhez kötődött. Lehetőség nyílt azonban arra is, hogy Conring történelmi 

(területileg és birodalmilag is) többes számban folytassa és bővítse a felfogást. Ideológiailag 

ez az út az összemosódástól való félelem nélküli pluralitás dicséretéhez kapcsolódott. Így 

nyílt meg az út a német terület jogtörténetéhez mint az európai vagy akár a világtörténelem 

részéhez. Mindkettő intenzív módon történt. Conring tehát bizonyos értelemben két 

jogtörténetet talált ki. 

       Nem szabad kihagyni Christian Thomasiust és Delineatio Historiae Juris Romani et 

Germanici című művét (amely először 1699-ben jelent meg, és 1704-ben nyomtatták ki). Ő a 

római és a német elemeket választja el egymástól, és 199 kis számban kínál külső 

jogtörténetet.66 Thomasius (1655-1728) és tanítványai ideológiai és tudománypolitikai 

szempontból is jelentősek voltak a jogtörténet számára, akárcsak Heineccius (1681-1741). Itt 

azonban lemondok a további kommentárokról, hiszen Conringgal és Eichhorn/Göttingennel 

úgy tűnik, hogy az itt fontos állomások benne vannak. Thomasius egyébként nem volt annyira 

német-nemzetiségű, mint ahogyan azt időről időre állítják. A Von Nachahmung der Franzosen 

(1687) című első német nyelvű előadásához írt programnyilatkozata nem egyszerűen a 

németet vagy az "alte Teutschen"-t 67dicséri, hanem összehasonlító és pragmatikusan 

megvilágító módon igyekszik a lehető legjobb eredményre vezetni, 68akár német, akár 

francia. 

       A fent említett szűk, szelektív német-nemzeti használat volt a XIX. század, sőt a XX. 

század uralkodó üzenete.69 Itt nem arról van szó, hogy a történelem és az alkalmazandó 

tanítás szétválasztásáról van szó, hanem magának a jogtörténetnek a nacionalista 

elkülönítéséről. A külső jogtörténet minden elemét integráló történeti használat addig mindig 

releváns és eleinte domináns is volt, Thomasius és Beyer, Hoffmann, Struve, Brunnquell, 

Heineccius, Kopp, Knorre, Selchow, Schorch, Fischer, Walch, Ausztriában Schwabe.70 A 

kérdésfeltevés sem volt népnemzeti, hanem inkább osztálynemzeti az arisztokrata 

nemzetiségekben, mint ahogyan a gyakran idézett Justus Möser is az "igazi német 

gondolkodásmóddal", amelyet a nagy népi kereső, Johann Gottfried Herder a fiatal Goethével 
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együtt 1773-ban a híres kis gyűjteményben, a Von Deutscher Art und Kunstban gyűjtött 

össze71. Ezt még a jogász Möser is osztály-, nyelv- és nemzeti kultúrára értette. 1789 után 

más érdeklődés és más hangnem jelentkezett, eleinte védekező, később agresszív, később még 

inkább birodalmi. Heinrich von Kleist 1808-as Die Hermannsschlacht című véráztatta 

drámája ennek tüzes jele volt Poroszország 1806 utáni leigázása után. A 72XIX. század jogi 

germanizmusa Reyscherrel, Beselerrel és Gierkével válik államnemzetivé és népnemzetivé.73  

       Az 1950-es évektől az 1970-es évekig vezető művek, Mitteis és Conrad Deutsche 

Rechtsgeschichte című tankönyvei még mindig a népi-nemzeti választékot fejezik ki "1789 

óta". Mitteis 1949-ben azt írta: "A "német jogtörténet" alatt először magának a német népnek 

a kultúra és a nyelv által kötött jogtörténetét értjük".74 A római jog recepcióját "az európai 

jogtörténet tényeként" meséli el, de lényegében ex negativo mutatja be.75 Conrad 1954-ben 

tömören kifejtette, hogy a feladat "népünk jogtörténeti fejlődésének tanulmányozása és 

bemutatása". A "nép" mint tárgy itt egyúttal a "saját népünk" és az idegen elemekkel 

szembeni védekezés hangsúlyozását is jelentette, bár Conrad inkább a nem hazai elemekre 

terjesztette ki beszámolóját.76 A tudósok mégis ragaszkodtak valami olyasmihez, ami a 

keveretlen német kontinuitáshoz hasonlított. Közben azonban Conring mellett egy második 

atya is meghonosodott. 

 

 

2. 1808: Karl Friedrich Eichhorn, második atya (1781-1854) 

 

Karl Friedrich Eichhornt mindig "alapítóként", sőt még gyakrabban a német jogtörténet 

"atyjaként" emlegetik. 77Őt valóban nemzeti, jogtörténetét pedig a "hazafias bátorság 

tettének" tekintik. 78 Könyvét még 1806 előtt, a császári időkben kezdte el írni; az első 

kötetet 1808 májusában, az 1807-ben létrehozott napóleoni monarchia idején, Vesztfáliában 

fejezte be. Eichhorn számára sem teljesen egyértelmű a nemzeti elem. 

       A német jogtörténetnek mindenesetre két atyja van, az egyik 1643-ból, a másik pedig a 

1805-8. Ez is mutatja a kérdés összetettségét. Miért volt szükség második apára?  Az első apa 

a német terület teljes jogtörténetének első integráló beszámolóját jellemzi, igen magas 

történeti szinten; a második a korszakhoz hasonlóan magas szinten a XIX. és XX. században 

az erős nemzeti összeszűkülés szakaszába való átmenetet jelenti. Az első gyermek azonban, a 

kis Conring, soha nem fog igazán felnőni. A második atya a nemzetet és a népet állította a 

középpontba, és ezzel a jogtörténetet korszerűbbé, nemzetibbé és érettebbé tette. Eichhorn ezt 

a szemléletet tizenöt év alatt négykötetes, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 1808-tól 

1823-ig című művével konkretizálta. Ez 1843/44-ben jelent meg ötödik, mintegy 2800 oldalas 

kiadásban, legendás sikerrel. Ma is használható alapszövegként. Az előadás a göttingeni 

szinkronitás hagyományának megfelelően négy korszakra tagolódik, és az általános 

történelem, az alkotmány- és közjog, az alkotmányjog, a polgári jog, az egyházjog, a közjog, 

az eljárásjog és a büntetőjog egy-egy saját fejezetet kap. Eichhorn így először foglalta teljes 

egészében a belső jogtörténetet, ez is a göttingeni hagyomány szerint, Püttertől az 

alkotmányjog tekintetében, Hugótól az öröklött polgári jog tekintetében. 79Igaz, ezt a 

teljesítményt sokkal intenzívebben, azaz 30-70 százalékos részaránnyal hajtotta végre. 

80Hasonlóan átfogó, sőt sokkal szélesebb körű bemutatású jogtörténet valószínűleg csak 

Angliára vonatkozóan létezik Holdsworth 1903-38 között megjelent tíz kötetében. 81 

         Eichhorn forrásidézési és forráskritikai szintje abszolút modern szinten van. Az anyag 

terjedelme ritkán széles, mert Eichhorn a német nép általános politikatörténetét kezeli, hiszen 

a legrégebbi társadalmi információkról szóló "német" hátterű különböző népek viszonyairól 

egészen a jelen koráig. Ugyanakkor ritka teljes jogtörténetet is írt. A "teljes" ebben az 

értelemben külső és belső jogtörténetet egyaránt jelent, konkrétan a külsőt, "amely az írott jog 

forrásait felsorolja; meghatározza keletkezésük idejét; jellemzi őket okaik, szerzőik, forrásaik, 
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szellemük és érvényességük szerint; és elbeszéli későbbi sorsukat, amely magában foglalja 

revíziójukat is". Eichhorn kitér továbbá "a belső jogtörténetre, amely a pozitív jog 

fogalmaival és klauzuláival, annak gyakran igen durva kezdeteivel, fokozatos finomodásával 

és valószínűleg későbbi elcsúfításával is foglalkozik. Azoknak a forrásoknak a tartalmát 

vizsgálja, amelyeket a külső jogtörténet említ" (2. §). Eichhorn még a forrásokra való gondos 

odafigyelése és részletgazdagsága mellett is a kontextusra és "az egésznek a teljes 

áttekintésére" (Előszó a 4. kötethez) összpontosít, nem ritkán a "szellemre" vagy a "belső 

egységre" is. Nem eszmei dolgokra gondol azonban. 

      A német jogtörténet nemzeti elemének jellemzésekor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy 

milyen mértékben kerültek bele külföldi elemek. Eichhorn természetesen a befogadott római 

jogot és az egyházi jogot is magában foglalja. Az ő beszámolója tehát a régebbi, integráló 

hagyományban marad, és nem szelektíven német, hanem a németországi jog teljes története. 

A szerző nyilvánvalóan nemzeti-német és Napóleon-ellenes érzelmei ellenére nagyrészt 

megőrzi józanul tárgyilagos, kiegyensúlyozott stílusát. Eichhorn maga is lelkesen vett részt az 

1813. október 18-án Lipcse mellett lezajlott úgynevezett népharcban, de származása a 

racionális Göttingenbe és a pragmatikus-történeti iskolába vezethető vissza, nem pedig a 

berlini idealista és részben romantikus légkörbe. Terve is már 1805 körül, a Berlin előtti 

időkben kialakult. 

       Ebben az ambivalens értelemben 1815-ben Friedrich Carl von Savignyvel együtt az új 

"történeti jogtudomány" alapító duóját alkotja, 82de hamarosan már nem tartozik e folyóirat 

valódi támogatói közé, és 1817-ben Göttingenbe távozik a Savigny-körből. Még a kölcsönös 

csodálat ellenére is, ami a történeti alapkutatást és a hatályos jog dogmatikai elvek általi 

áthatását illeti, a tudósok a módszerek és az eszmék tekintetében különböző utakon jártak. 

Eichhornnál a nép és a jog nem ontológiailag meghatározott tényezőknek, hanem bizonyos 

feltételek természetes termékeinek tekinthetők. Módszertani felfogása a göttingeni értelemben 

vett ok-okozati és pragmatikus marad, és nem organológiailag vagy evolúciósan 

szupereleváns. Az "állam és nép" középpontba állításával a nemzeti elem Eichhornban 

alaposan megmutatkozik, de itt sokkal kevésbé van német-nemzeti, nép-nemzeti vagy 

politikailag nemzeti bélyeg, mint ahogyan azt a legtöbb retrospektív műtől elvárnánk. Éppen a 

"nemzeti" kifejezés használatakor kell Eichhornt kivonni Savigny árnyékából. Ez ugyanúgy 

magyarázatot igényel, mint a Savignytől való megfelelő módszertani távolságtartás. A 

módszerek és gondolatok különösen világosan megmutatkoznak abban, ahogyan Eichhorn a 

jogtörténeti feladatot maga elé állítja. Arról van szó, hogy "megismerkedjen korábbi 

viszonyaink szellemével". Az egységet megteremtő igazi tényező nem a népben mint 

olyanban, hanem a "szellem" absztrakcióban rejlik, és ráadásul nem a nép szellemében, 

hanem a "körülmények" szellemében. Ez nem Savigny nyelve. Inkább egy göttingeni 

jogtörténeti toposz, amely Reitemeierrel kezdődik 1785-ben, és mindig kifejezett 

hivatkozással Montesquieu-re. Ezzel a szellemkereséssel mindenekelőtt a politikatörténettől, 

valamint a puszta eseménytörténettől vagy a puszta jogtörténettől, a törvények vagy tanok 

jogtörténetétől választotta el magát. A "szellemet" azonban nem úgy fogták fel, mint 

"néplélektani" 83vagy mint "a nép közös tudatát", mert a "84körülmények szellemét" akarták 

érteni. Ebben az értelemben Pütternél a 'westfáliai béke szelleme' volt a 'szellem'. 85 -

jelentőségteljes alcímmel: a "szellemet" - modern módon szólva - kivonták a tárgyból. 

         Pütter jeles göttingeni jogász volt, aki Hugóval együtt - mindketten Eichhorn tanárai - 

többszörösen is részt vett a megújulásban. Ugyanebben az értelemben Hugo is lelkesedett már 

1789-ben "a római jog szelleméről szóló mű nagy eszményéről", és arról, hogy "milyen 

csodálatosan és szépen lehetne a római jogról dolgozni, ha az ember azt az utat járná, amelyet 

tulajdonképpen egyedül Montesquieu fedezett fel ... és egyszerűen megismerné a rómaiakat . . 

keresve azt a sima, természetes utat, amelyen alkotmányos és polgári joguk fejlődött, ha 

azután még egyszer felidéznénk, ami a szemünk előtt és bennünk történik, és meggondolnánk, 



 35 

honnan ered, hogy az emberek, akik lényegükben olyanok voltak, mint mi vagyunk, 

cselekedeteikben és intézményeikben gyakran annyira különbözőek voltak". Ez a passzus 

kifejezi azt, amit Eichhorn kevésbé explicit módon, de valójában végrehajt: egyrészt a 

szigorúan történeti módszert, másrészt azt a célt, hogy ezt a tudást a jelenben is hasznosítani 

lehessen. Eichhorn is egészen józanul és pragmatikusan követte Hugo ajánlását: "Ha valaki 

egy nép jogszellemét akarja kutatni, pontos történelmi és jogi ismeretekkel kell rendelkeznie, 

és ezeket filozófiai éleslátással és azzal az ügyességgel kell kombinálnia, hogy megpróbáljon 

mindent megérteni, beleértve azt is, ami valaha is erősen eltér a jelenlegi 

felfogásunktól.86  Ez a "szellem" természetesen nem volt azonnal látható - nem csak úgy 

előbukkan a palackból, ha kinyitjuk -, hanem meg kell hasznosítani. És Eichhornnál ennek 

nagyon is empirikusan, a "körülményekből" kell történnie. A törvény és az emberek szelleme 

tehát a körülményekből fakad, és nem fordítva. Az egész ügynek sincs "belső 

szükségszerűsége", hanem történelmileg változó és alapvetően relatív. Ráadásul itt nem 

valami később kialakult néplélektanhoz hasonlót kell érteni. Eichhorn inkább egyértelműen a 

klímatan és a "körülmények" egyéb vonatkozásainak hagyományában áll, ahogyan azok 

Bodin és Montesquieu óta aktuálisak voltak. 87A tudósok kutakodtak, Göttingenen kívül is, 

ebben az értelemben kifejezetten Montesquieu utasításait követve, "mintát készítve 

Németországra vonatkoztatva". És ez itt határozottan a "régi németek" és "komoly szokásaik" 

iránti némi lelkesedéssel történt, és azzal a szándékkal, hogy "a régimódi német becsületesség 

emlékművét" állítsák fel. 88 

       Eichhorn koncepciója nagyon tömörnek, de különösen árulkodónak tűnik az 1808-as első 

kiadásban szereplő A tárgy története című fejezet első mondatában. Ez a mondat irritált egy 

olyan szakértőt, mint Frensdorff, de ő "régimódinak" minősíti, és egyszerűen azt mondja, 

hogy a későbbi kiadásokból kihagyták.89 Ez igaz, de valójában semmi sem maradt ki. A 

mondat azért érdekes, mert meghökkentő eredetű. Valójában - ami mindmáig kommentár 

nélkül maradt - August Ludwig Schlözertől származik, bizonyos mértékig szó szerint, a 

különösen felvilágosodás-orientált göttingeni világtörténésztől. Eichhornnál a mondat így 

hangzik: "Egy nép története olyan szisztematikusan szervezett cselekvési mondatok 

megtestesülése, amelyekből társadalmi intézményeinek, kultúrájának és más népekhez való 

viszonyának mai állapota okokkal magyarázható." A nép története nem más, mint a 

szisztematikusan szervezett cselekvési mondatok megtestesülése. Egyszerűen átvette 

Schlözernek a világtörténelemről szóló mondatát, és a német jogtörténetre alkalmazta.90 A 

"cselekvési mondatok" (Thatsätze) Schlözernél és Eichhornnál egy sajátos képzettársítás. 

Körülbelül olyan új, mint amilyen új volt akkoriban a "Tatsache" [tény] szó, 91a "cselekvési 

mondatok" empirikusan megragadható tények, de azzal az érdekes árnyalattal, hogy a 

tényekről, azok felfogásáról szóló mondatokról van szó. Ezt itt nem lehet részletezni. 

Hozzátehető azonban, hogy Eichhorn a későbbi kiadásokban sem adja fel ezt az általános (és 

nem köznyelvivé vált) kifejezést, hanem csak az első mondatban tartja fenn konkrétabban: "A 

német alkotmányjognak a németországi közállapotokat eredetük alapján kell magyaráznia. A 

német törzsek társadalmi viszonyaira vonatkozó legrégibb adatokkal kezdődik" (1. §). Itt még 

mindig a "viszonyok" és a "társadalmi állapot" "magyarázatáról" van szó, nem pedig 

elsősorban egy népi jellegről, egy néplélekről vagy egy népszellemről, amelynek öntudatlan 

törvényét tudatosítani kellett. Ebben rejlik a tárgyban látott módszertani távolság Savignyvel 

szemben. 

      Végül az, ahogy Eichhorn megnevezi a négy periódust, árulkodó a felfogásáról. Az első 

az egyik a "germán" ("germanische") népekkel kapcsolatos, valamint "német" ("deutsche") 

népek vagy törzsek. A második a frank monarchiát tárgyalja, míg a harmadik a Német 

Nemzet Szent Római Birodalmával foglalkozik. A negyedik végül a német államrendszert 

tárgyalja (4. §). Nyelv, monarchia, birodalom, állam így együtt, a korszakok is nagyon 

különbözőek, először a fokozatosan általánosabbá váló német nyelv miatt (12. b. §), majd 



 36 

mint monarchia, majd mint birodalom, végül mint egyes államok (4. §). Eichhorn tehát 

megfelelő történeti módon differenciál, és nem erőltet túlzó folytonosságokat. 

Eichhornnál a nemzeti elem tehát meglehetősen modern módon differenciáltan létezik a 

nyelvvel, a monarchiával, a német államokkal, ezen kívül a néppel, és általánosabb 

értelemben a "társadalmi állapottal" szemben. Az önmagát a szomszédaitól elválasztó határok 

a változékony körülményeknek és nem valamiféle örökkévaló természetnek tudhatók be. Ez a 

belső integrációra is vonatkozik. Végül Eichhorn lemond a germán mítosz minden formájáról. 

A német jog bizonyos mítoszával találkozhatunk, különösen, ha a német polgári jogról szóló 

tankönyvét vonjuk be a vitába. Ott még világosabban hangsúlyozza az eredeti "közös nemzeti 

sajátosságokat és népszokásokat". 92Jogtörténetében egészen másként tette fel a kérdést; 

"nagyon gyakran kétséges, hogy amit az egyes népi törvényekben találunk, azt egyáltalán 

germánnak tekinthetjük-e, vagy egy bizonyos nemzetiséghez tartozónak" (I. 45. §). 

        Eichhorn találmánya a nemzeti német jogtörténetről tehát igen differenciált választ 

követel, és messze áll az olykor agresszív, romantikus és szelektívebb nacionalizmusoktól, 

még az ő korában is. Az biztos, hogy nem volt valaki automatikusan egyúttal Volksgeist-

romantikus is, ha nem helyezte olyan erősen előtérbe a "körülményeket". Mindenesetre ebből 

a Montesquieu által alkalmazott eltérő használatból  a "törvény szelleme" a történelem és a 

jogtörténet nagyon eltérő megközelítése kikristályosodott. Persze nem volt igazán feltalált, 

teljesen új, zseniális találmány. Mindkét német eset nyilvánvalóan nem teljesen egyszerű. 

Ugyanilyen nyilvánvaló azonban, hogy az állam és a nép sokáig meglehetősen eltérő helyzetét 

fejezi ki ebben a közép-európai országban. Az összehasonlító szemlélet azt mutatja, hogy ez 

egy "német" probléma volt. Itt a jogtörténetnek különösen nehéz volt megszabadulnia az 

akkori politikai-lokális viszonyoktól. Ennek oka, hogy egészen a XIX. századig nem létezett 

központi nemzetépítés és integrált törvényhozási folyamat, amely az elemeket valami 

egyedivé olvasztotta volna össze, ahogyan ez mindenekelőtt Franciaországban és Angliában, 

részben pedig a spanyol királyságokban történt. 

       Mindig is sokszínűség és feszültség uralkodott, mind politikai-nemzeti, mind pedig 

következetesen a jogalkotásban szerepet játszó tényezőkön belül. Erős központi hatalom 

hiányában a római jog gyakorlati recepciója a közigazgatásban, a bíróságokon és az 

egyetemeken jelent meg a legerőteljesebben, így ez az elem historiográfiailag nem lehetett 

"nemzeti" szempontból átugrani, ahogyan az a nemzetközpontú XIX. században gyakran 

megtörtént. Mivel azonban "idegen" volt, egyúttal állandó tüskét jelentett mind az egyházi, 

mind a világi Rómával szemben, legalábbis a reformáció után, és újfent az 1789 után fennálló 

széles körű nacionalizmusban, amely akadályozta ennek az elemnek az egyszerű tudományos 

integrálását. A nyitottabb göttingeni hagyomány lényegesen kiteljesítette ezt az összefüggést; 

később tudósai alaposan és veszélyesen kibontották azt. 

      A "nemzeti" fogalma a Conring után jelentősen megváltozott, a vegyes nemzetiségűről a 

német-nemzeti és az európai felfogásra. Ez tömören és világosan megmutatkozik abban, 

ahogyan a Conring általános dicsérete megváltozott. 1756-ban Struve és Buder átfogó 

Bibliotheca iuris selecta című művében még mindig azt a dicséretet olvashatjuk, 

meglehetősen száraz prózában, hogy Conring azért emelkedik ki, mert "Historiam Iuris 

Germanici tam generalis, quam provincialis et diversorum populorum ante plane ignotam, aut 

fabulis contaminatam, ita explicavit, ut satis fecerit eruditis".93 Ez kiterjed Hugo szerény 

megjegyzésére, miszerint Conringnak "döntő befolyása volt még sok német jogtudósra", 

nevezetesen, hogy "jobban megismertette velük az eredeti német jogot".94 Sokkal élénkebben 

valósította meg a felvilágosodás fénymetaforáját a kissé hazafias göttingeni germanista Justus 

Friedrich Runde, aki a "tiszta" német magánjog első jelentős, átvett elemek nélküli 

ismertetését készítette el. Számára Conringgal "virradt fel a nap", ahogyan 1791-ben 

írta.95Eichhorn, aki 1823-ban, negyedik kötetében józanabb volt azzal a viszonylag száraz 

megjegyzéssel, hogy 'Conring volt az első, aki ennek az időszaknak [azaz 1517- 1618] végén 



 37 

a német jogállás eredetének első történeti bemutatásával megnyitotta az utat a jobb 

meglátások felé.96 A romanista Hugóval sem volt más a hangnem. A két tábor még közel sem 

volt megosztott általános német-nemzeti értelemben. 

      A század végére azonban feltűnő ellentét alakult ki, például az 1831-ben született Otto 

Stobbe esetében, aki az idősebb Beseler (szül. 1809) és a valamivel fiatalabb Gierke (szül. 

1841) mellett az egyik legjelentősebb német jogi germanista. Stobbe Conring dicsérete erősen 

német-nemzeti hangvételű. Számára Conring nemcsak a német jogtörténet, hanem a népi jog 

megalapítója is volt, míg a jogászok "egészségtelenül", "a néptől elidegenedve" cselekedtek: 

"A tanult német jogászok éppoly kevéssé érdeklődtek a német nép hazai joga, a tartományok 

és városok sajátosságai iránt, mint egy olasz vagy francia professzor". Ezt itt nem kell 

kommentálni. Stobbe agresszíven elhatárolódott minden római-római jogtól, valamint a római 

egyháztól. A jogban a német-népi identitást hangsúlyozta, és ezt Conringgal indokolta. 

Conring "elvégezte . a hazai jog elismerésének és tudományos gondozásának alapmunkáit", és 

"zseniális intuícióval látott fényt ott, . ahol a későbbi nemzedékek még a sötétségben 

bolyongtak". 97Runde hazafias fénye alig 100 évvel később még fényesebben - vagy 

vakítóbban - ragyogott. A jeles Gierke is ekképpen írt. 1895-ben Conring "döntő csapásról" 

beszélt, 981915-ben pedig a fiatal, tehetséges német-militáns Ernst von Moeller (1876-1944) 

"úttörőnek" nevezte Conringot. Figyelemre méltó, hogy a német jogtörténeti beszámolók 

egyre inkább megszabadultak a külföldi elemektől, és a tisztán hazai-német jogra 

koncentráltak. A régi göttingeni elkülönítési módszer, amely az egyes törvényeket 

önmagukból kiindulva igyekezett szervesen megmagyarázni, ugyanakkor természetesen 

felismerte és ápolta az összefüggéseket, teljesen egyoldalúvá vált. 

     A nacionalizmus 1789 utáni fellendülésében az egységesítő törekvésekkel egyszerűen már 

nem foglalkoztak. A helyzetet mindig lehet vizsgálni, hogy a kötelmi jog hogyan változott. 

Többször is kihagyják vagy a margón tartják azzal a megjegyzéssel, hogy ez lényegében 

átvett római jog.99 A gyakorlati összefüggések kérdését a tényleges jogban nem hozzák fel. 

Csak 1972-ben változott meg valami. Alapvető "visszalépésről" beszélhetünk, amikor Karl 

Kroeschell 1972-ben ismét egy európai jogtörténet részeként vállalkozott a Deutsche 

Rechtsgeschichte című művére.100 Igaz, ez egy pluralista, kiegyenlítő értelemben történt, és 

nem, mint Mittermaier 1812-ben, egy egész Európára vonatkozó germán szubsztancia 

értelmében. 101 

      A másik két mintaeset, Hale és Fleury esetében a nemzeti jogtörténetek feltalálásának 

kérdése sokkal egyszerűbben megválaszolható. Mindkét esetben viszonylag korán 

bekövetkezett a hatalmak és területek összeolvadása, vagyis egy egyértelműbb nemzetépítés. 

Ebből következően a hatályos jognak egy korábbi integráló bemutatása történt, amely már 

nem tett különbséget római és germán-hazai jog között. Ugyanilyen következetesen már a 

XVII. században megjelentek olyan jogtörténetek, amelyekben a római-honi probléma az 

összeolvadás révén oldódott meg, mint Franciaországban, vagy egyszerűen nem merült fel, 

mint Angliában. Itt kell részletesebben kitérni arra, hogy hogyan, illetve milyen értelemben 

nevezhetők nemzeti találmányoknak. 

 

 

3. 1676 előtt: Sir Matthew Hale (1609-76) 

 

Az 1671-ben jogi karrierje csúcsára jutott főbírót a jogászok következetesen egyenes jellemű 

és nagy műveltségű, briliáns jogászként dicsérik. A XVII. században "az a páratlanul tanult, 

derék és igazságos ember" néven emlegették. 102A szigorú, vallásos kálvinista állítólag 

vasárnapjait a tanulásnak és az elmélkedésnek szentelte. 103 

      Hale megírta az angol szokásjog sokat használt történetét, amely először 1713-ban jelent 

meg. Ezt 1820-ig többször újra kiadták104, utoljára 1971-ben nyomtatták ki.105Hogy 
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valójában mikor íródott, nem ismert. E történettel kapcsolatban még ma 106is igaz 

Holdsworth frappáns megállapítása: "Ez a mű - az első a szokásjog története, amelyet 

valaha is írtak - egy ügyes vázlat, de csak vázlat" (VI. kötet, 585). Ezekkel a szavakkal nagy 

dicséretben részesítette a művet: Véleményem szerint az angol jog történetének legügyesebb 

bevezető vázlata, amely Pollock és Maitland 1895-ös köteteinek megjelenéséig megjelent" 

(VI. kötet, 586). Holdsworth saját tíz kötetéhez képest a "vázlat" talán pontos kifejezés, de 

nem mond túl sokat. Hale Seldenhez és a történelemhez való közelsége még a szuperlatívuszt 

is kiérdemelte: "a legtudományosabb jogász, akit Anglia eddig látott" (VI 581). A nagy 

történész Pocock számára ez csak félig volt igaz; Hale "végül is csak félig volt történész". Ez 

csak félig volt pontos. Pocock úgy értette, hogy Hale belegabalyodott abba a kérdésbe, hogy a 

normann hódítás után a folytonosság uralkodott-e vagy sem.107 Válasza, hogy "minden 

folyik", leírhatatlanná tenné a folyamatot; ez azonban csak a jogi válasz volt. Ez azt jelentette, 

hogy a szokás és a bíróságok voltak a meghatározó tényezők. Jogi értelemben ez a kérdés 

jelentős volt, de nem történelmi. És Hale sem mutatta be másként. Emiatt nem volt 

szegényebb történész. 

      Valójában Hale, akárcsak Conring, jogi kérdéssel kezd: itt is fontos tehát a tan és a 

történelem közötti kapcsolat. Következésképpen Hale váltakozik a jogi és a történeti részek 

között. Ezáltal szövege látszólag kissé bizonytalanná válik, sokkal inkább, mint Conring 

szövege, aki a lotharingi legendákra tudott összpontosítani. Hale számára azonban fontos volt, 

hogy az egyes kérdések megfogalmazása pontos legyen. 

     A fontos kérdés a következő volt: Melyik jog volt és van érvényben Angliában, és miért? 

Ez 1676 körül volt, Cromwell után és 1688 előtt, éppen olyan súlyú, mint a rendkívül politikai 

értelemben sikeres. A király, a parlament és a nép jogi kompetenciáinak kérdése volt ez. Hale 

a válasz jogi kritériumait rögtön az első két szakaszban felállítja. Nem a történelem 

elbeszélésével kezdi, hanem jogász módjára normatív főfeltevést alkot. Hale az elején két 

jogilag releváns törvénycsoportot különböztet meg. Vannak olyan törvények, amelyek "az 

ősrégi szokás vagy szokás által nyerték el erejüket", ezeket nevezik "íratlan törvénynek vagy 

szokásoknak" (3108 ). A többi, "általában statútumnak nevezett törvény", "hivatalos, írásos, 

háromoldalú megállapodás, a "király, a lordok és az alsóházak" által kötött "háromoldalú 

szerződés" révén lép hatályba, vagy kap kötelező erejűséget" a A király, a lex, a statútum 

és a consuetudo fogalma hagyományos jogi doktrína volt. 109 

       Ez azonban nem marad ilyen egyszerű. Hale szerint ugyanis a Writ of Right révén és az I. 

Westminsteri Statútumban (1275) rögzítve a második csoport, a parlamenti törvények 

érvényességét korlátozták. Ezeknek "az Emlékezeten belül" (3), "jogi értelemben" (4), 

konkrétan nem régebbieknek kellett lenniük 1189. július 6-ánál, I. Richárd uralkodásának 

kezdeténél. Custom" (6). Az idők folyamán Hale ennek három szakaszát különbözteti meg. 

Gondoskodik arról, hogy erről tömören az első három oldalon belül. 

       Hale ezeket az így meghatározott érvényességi kérdéseket tizenkét fejezetben erőteljesen 

és pontosan végigköveti. Az I. fejezetet a statútumjognak szenteli; a II-V. fejezetet a common 

lawnak, különösen 1066 körül; a VI. fejezetet az angol és a normann jog közötti 

hasonlóságoknak; a VII. és VIII. fejezetet a "jog fejlődésének", egészen II. Edwardig (1307-

27 között a trónon), a IX. és X. fejezetet az írországi, walesi és a Csatorna-szigeteki 

helyzetnek; végül a XI. és XII. fejezetet az öröklési jognak és az esküdtszéki eljárásnak. A 

leghosszabbak az öröklési jogról (XI. fejezet, huszonhét oldal) és az 1066 körüli Common 

Law-ról (V. fejezet, huszonöt oldal) szóló fejezetek; a legrövidebb a II. Edward utáni 

"fejlődésről" szóló fejezet (VIII. fejezet, hét oldal). Az 1066-ról szóló fejezet jogilag és így 

történelmileg is központi jelentőségű. Hale szerint ugyanis ha az, ami itt történt, a hatalom, a 

nép és az ország teljes elfoglalása lett volna, akkor a hódító a teljes joghatóságot is elnyerte 

volna, és azt is megtartotta volna. Ha azonban csak a hatalmat foglalta volna el, akkor a jogi 

érvényesség érintetlen maradt volna. Hale azt állította, hogy Angliában ez utóbbi volt a 
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helyzet (54), így a jogfolytonosság megmaradt, és ez volt a fontos, Hale úgy vélte, az ő 

korában. A régi jog a hagyományos kritériumok szerint, a király és a parlament közötti 

kompromisszum szerint érvényes. 

       Hale tehát a történelmet használja fel jogi kérdéseinek megoldására. Ez ancilla iuris, 

tudományos segítség, és nem magistra vitae az etikában és a politikában. A jogi jellemzők 

ugyanis történelmi eseményekre vonatkoznak. Amikor a történelemnek ezt a segítő funkcióját 

használják, bizonyos gyanú merül fel a történelem megbízhatóságával kapcsolatban. 

Azonban, akárcsak Conring esetében, ez a megbízhatóság nyilvánvalóan elég nagy. Hale is 

nagyon pontosan feltárja és felhasználja a forrásait, még pontosabban a helyszínt illetően; 

például "a toronyban van" (1. k., 10, 12) és "hogy megőrizze Emléküket" (9). Nagyon 

körültekintően és bizonyítékokkal alátámasztva hozza össze a régebbi parlamenti 

feljegyzéseket (1. kk.) és rendezi a jogi dokumentumokat az érvényesség különböző 

kritériumai szerint (különösen a 2. és 3. kk.). Ez teszi "Történetét" valódi történeti 

elbeszéléssé, amelyet megszakíthatnak a jogi döntések, de mindenképpen fontos, mivel 

empirikusan érthető történelem. Természetesen Hale nem nyújt teljes külső és belső 

jogtörténetet, de ezeket az elemeket összekapcsolja; az eredmény nem egy egyszerű 

jogintézménytörténet. 110 

       Hogyan tekint Hale a megkülönböztetésre, az integrációra és a legitimációra nemzeti 

értelemben? Számára mindhárom elem egyszerűen magától értetődő. A nemzet identitássá 

való integrációja számára teljes mértékben sikeres, különösen a jogának köszönhetően. Az 

angol jog Hale szerint sajátos módon igazodik a kormányzási módhoz, az "angol nemzet" 

kezében van, annak tapasztalatától és szokásaitól függ, és temperamentumának felel meg111- 

tehát teljesen, egységesen angol. Ily módon bizonyos "kiválósággal" rendelkezik, ahogy a 3. 

fejezet címe hirdeti, nem minden büszkeség nélkül. 112A sok idegen betolakodó és 

bevándorló ellenére a lakosság összeolvadt, és mára "egy közös néppé és nemzetté" vált, 

113még ha ez a fokozatos folyamat nem is datálható pontosan, és nem vezethető vissza egy 

bizonyos jogi dokumentumra. És Anglia "népének" is vannak jogai, ami 114bizonyára eléggé 

népnemzeti fogalomnak hangzik. 

       Konkrétan azonban Hale a jogi intézményekről mint az egység hordozóiról gondolkodik. 

A nemzet egysége Hale szerint a szokásjogban, valamint a bíróságokban115 és a nemzet és 

más nemzetek közötti határokban jelenik meg.116 Hale nemzete mindenesetre már úgy 

hangzik, mint egy integrált nemzetállam és népnemzet, amely a régi "Britanniát" és az újabb 

érkezőket foglalja magában. A megkülönböztetés kifejezetten kidolgozott. Nemzetét nem 

éppen ellenségesen, de világosan megkülönbözteti. A történelmi legitimáció erős a nagyon 

előrehaladott kornak, a "nagyon régi királyságnak",117common law állandó jogi 

folytonosságának (1066 ellenére), a jog és különösen az esküdtszék intézményének 

kiválóságának köszönhetően. Az "angol törvények kiválósága" "más nemzetek törvényei 

fölött áll", különösen a "tizenkét fős esküdtszék által lefolytatott tárgyalás fényében, amely 

minden körülmények között, ahogyan azt itt, ebben a királyságban rendezték, a világ legjobb 

tárgyalásának tűnik". 118A királyság, a szokásjog, a bíróságok és az esküdtszék a nemzet 

konkrét összekötő láncszemei. A "királyság" az egyes nemzetek Róma és a császár elleni 

fejlődésének döntő csatakiáltása volt, miután a tizenharmadik században 119 Hale-ben ezt 

megtartották, de belsőleg bizonyos mértékben áthelyezték egy háromoldalú alapítvány javára. 

120 

      Így Hale először tette hozzáférhetővé az angol jogtörténet összefoglalóját, annak 

kezdeteitől a XVII. századig. E teljesítmény nagyságát mutatja, hogy rendkívül bővíthető volt, 

de soha nem lehetett teljesen átalakítani. Részleges tanulmányokat és speciális vizsgálatokat 

már a nagy Coke (1552-1634) és az erudita Selden (1584-1654) is bemutatott, de ilyen 

összevonást még nem. Hale volt az első, aki ezt nyújtotta. Vajon ő találta ki? Az ő 

értelmezése az 1066-tól kezdődő és a további folytonosságot hangsúlyozza. Ugyanakkor jó, 
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az érvényesség kérdésére épülő történeti elbeszélést írt. Egyik sem volt kitalálva - a 

történelem nem volt és nem is lehetséges értelmezés nélkül. Ebben Hale valóban hosszú ideig 

egyedül állt. David Hume (1711- 76), igaz, írt egy hihetetlenül sikeres "Anglia története Julius 

Caesar inváziójától az 1688-as forradalomig" című művet (1754-62), de nem írt jogtörténetet, 

és ugyanez igaz a nagyon híres skót történészre, William Robertsonra (1721-93) is. Robertson 

az 1769-ben megjelent "V. Károly császár uralkodásának története" című művében, és 

különösen a nagyon híres bevezetőjében, az "A View of the Progress of Society in Europe ... . 

,121 még mindig erőteljesen bevonta és hangsúlyozta a jogot, mint kulturális elemet és a 

haladás jelentős tényezőjét.122Európában ez volt a jogba vetett különös bizalom kora. Az 

1789 után nem sokkal Európában tapasztalható népi-nemzeti hullámok Angliában is szélesebb 

körű jogtörténeti beszámolókat hoztak, például Reeves 1814-29-ben 123és Crabb 1829-ben 

vagy 124Flinthoff 1840-ben - immár a "nemzet" szóval a címben is. 125 

      Anglia átfogó külső és belső jogtörténetét csak a XIX. század végén írta meg Pollock és 

Maitland.126 Számukra a római jog és a kontinens a bolognai virágzásig tartozott ide (lib 1, 

1. kk), mielőtt rátértek az angolszász, normann és kánoni jogra (2-5. k), majd részletesen az 

"Angol jog tanaira" (lib 2). Anélkül, hogy az egyetemes történelemmel szemben, azonban 

"egy pillanatra körül akartak nézni abban a világban, amelyben angol jogtörténetünk 

kezdődött" (1). Így Anglia európai önállósága ennek megfelelően világosabbá vált: 

"Angliában az új tudomány [azaz Bologna óta] egy kis homogén [sic], jól meghódított, sokat 

kormányzott királyságot talált, egy erős, törvényhozó királyságot. Hamar eljutott hozzánk; 

sokat tanultunk tőle; és akkor egészséges ellenállás volt az idegen dogmákkal szemben". 

Ebben a nemzetállam és népnemzet öntudatában Holdsworth 1903 után, 127Plucknett 1929 

után 128és Baker 1971 129után teljesen átvette az autonóm történelmi perspektívát. 

 

 

4. 1674: Claude Fleury (1640-1723) 

 

A harmadik eset Franciaországban történt. Itt egy különlegességet találunk, mert Fleury 

teljesen eloldja a történelmet a hatályos jogtól. Fleury nagy tudós hírnevét átfogó Histoire 

ecclesiastique című művének köszönhette, amely 1691-1722 között húsz kötetben egészen 

1414-ig terjedt. Ez a kötet későbbi éveinek érett munkája. Fleury ugyanis 1658-72 között 

ügyvédként dolgozott a párizsi parlamentnél, és így már fiatalon magas pozícióba került. 

1669-re azonban már az egyházi pálya és a tanulmányok felé fordult, és erősen spirituális 

tevékenységet folytatott, ami egy sor vallásos traktátusban nyilvánult meg, amelyek 

hamarosan népszerűvé váltak. Ugyanakkor 1672 és 1706 között a vele nagyjából egyidős 

(1638-ban született) XIV. Lajos udvarában több királyi vérű herceg nevelője lett. Fleury-t 

azért nevezzük "abbé"-nak, hogy megkülönböztessük őt, mint vallási kötődésű embert, az 

ugyancsak ismert André-Hercule de Fleury (1653-1743) államférfitól és 

bíborostól.130Jogászként nemcsak az itt fontos 1674-es francia jogtörténetét írta meg, hanem 

1678-ban az ugyancsak méltatott, jelentős Traité de droit public en France című művét, 

131valamint 1677/79-ben Institution au droit ecclesiastique című művét, amely azonban 

gallikanizmusa miatt a római indexen landolt. Egy "Jurisprudence" és egy "Histoire" című 

fejezet végül az ugyancsak híres és népszerű 1786-os Traité du Choix et de la Méthode des 

Etudes című művében található. 132 

       Fleury szellemi és személyes köréhez mindig is tartoztak a kor akadémiai elitjéhez 

tartozó férfiak, mint Bossuet és Fenelon.133 Azt is meg kell említeni, hogy ebben az időben 

Párizs olyan város volt, amely tele volt pompás könyvtárakkal és a művelt elit rendszeres 

vitagyűléseivel. A nem kevésbé gazdag nemesi és egyházi házak adtak otthont nekik. 134Az 

Academie française-t hivatalosan 1635-ben alapították; Fleury maga is tagja lett 1696-ban. 

Fleury népszerű és elismert volt ezekben a körökben, hamarosan nemcsak mint művelt tudós, 
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hanem mint "sainte pr?tre", szerény és emberséges jellem. 135A göttingeni lelkész és "a 

teológia és világi bölcsesség professzora", Simonetti már 1746-ban részletesen jellemezte és 

dicsérte Fleury-t, mint példamutató, jó "pragmatikus" történészt, hasonlóan 136Hale-hez. A 

jogtudósok azonban Fleuryt nem sorolják elődeik közé, valószínűleg azért, mert úgy döntött, 

hogy abbé lesz; mindenesetre életrajzi gyűjteményeikben nem szerepel. 137 

       Paradigmatikusnak mondható, hogy az első dogmatika nélküli jogtörténet a magasan 

képzett párizsi elit köreiből került ki 1660/70 körül, egy olyan jogász kezéből, aki közember 

volt, noblesse de la robe, 138és aki később tanult egyháztörténész lett. A jogászok láthatóan 

annyit szívtak magukba a humanizmusból, történelmileg eléggé műveltek voltak, hogy 

egyértelműen a jogi kérdés megfogalmazása nélküli jogtörténetírás vált lehetővé és tűnt 

szükségesnek. 

        Fleury Histoire du droit françois című, 207 oldalas műve 1674-ben jelent meg.139 

Meglehetősen fiatalon, harmincnégy évesen írta, nem sokkal azután, hogy megkezdte 

fejedelmi nevelői munkáját. Valószínűleg összekapcsolható ez a két esemény.140A mű 

tömörnek és hangsúlyozottan szerénynek hat. Mindazonáltal, emlékezik Hugo, nem lehet 

alábecsülni "egy ilyen embertől", és sokat dicsérték.141 Ennek oka, hogy Fleury 

meglehetősen pontosan választja meg szavait. Megírja a elbeszélését különösebb struktúra 

nélkül, például korszakokra vagy jogi eseményekre bontva; egyszerűen csak széljegyzetekkel 

látja el a rövid idézeteket magukból a forrásokból. A későbbi kiadásokat huszonnégy 

bekezdésbe szervezték. Ezek többsége nem túl hosszú - huszonöt (ritkán) és két oldal között. 

Az összeállítás kronologikus, a régi galloktól és rómaiaktól kezdve a XVII. századi királyi 

rendeletekig. Az intuitív forma megfelel a népnevelés eszményének, és nem terheli az olvasót 

az erudita apparátus.142 Tartalmát tekintve a római kor előtti/galliai állapotoktól a római 

állapotokig vándorol. Majd meglehetősen nagy vonalakban írja le a szokásokat, a moeurs de 

barbares-t a vizigótokkal, a burgundokkal, a szaléziai és ripuriai frankokkal, valamint az 

angolszászokkal. 

       Ezt követően bemutatja a Karoling-korszakot a római jog által követett capitularisokkal, a 

X. század nyugtalanságait, az új uradalmakat és hűbérbirtokokat, a városi jogot, az egyházi 

jogot és a szokásjogot, a római jog megújulását Bologna után, a coutumes első revízióit és a 

királyi rendeleteket azok kezdete óta. Láthatjuk tehát, hogy Fleury messze felülmúlta a többi 

kis áttekintést. 143 

     Fleury a germán törzsi törvények (huszonnyolc oldal, 5-6. kk.) és a római jog 

recepciójának (negyvenegy oldal, 16-19. kk.) bemutatásában helyezi el története 

középpontjait. Véleménye szerint mindez egyértelműen Franciaországhoz tartozik.144 

Elbeszélését az első három dinasztia (Merowing, Karoling és Capetian), majd lazábban a 

jogforrások szerint strukturálja. Lényegében különbséget tesz a droit ancien és a droit 

nouveau között a X. század után (3 f), mert azóta és minden változáson keresztül "on y void 

[!] toutefois une tradition suivie que l'on peut conduire jusque ?" (4). Egyszerűen ezzel Fleury 

a francia nemzetépítés hosszú folyamatosságát hangsúlyozza, amely a királyokkal és 

dinasztiákkal kezdődik - akárcsak Hale. Ezt a jogra is alkalmazza, hiszen a jog állapotát már a 

kezdetektől fogva az írott droit écrit és a hagyományos, írott droit coutumier önálló, 

termékeny együttműködéseként írja le. Itt nem versenyt, hanem sikeres összeolvadást lát. 

         Fleury szerint ez már a frankoknál elkezdődött (27, 29), beépítette az egyházi jogot 

(117), és egy "melange du Droit Romaine avec les Coutumes, qui fait le Droit François 

d'aujourd'hui" (160) kialakulásához vezetett. A római jog pompáját elismerik, és most már a 

franciáknak is tulajdonítják (142, 147); a franciák enyhébbek voltak és nem olyan 

zsarnoki-barbár (149), és teljes mértékben a fejedelmek és a nép számára biztonságos jog 

érdekében működött (149, 157).  

        Amint az a tisztán kronológiai felépítés miatt nyilvánvaló, Fleury - Conringgal és Hale-

lel ellentétben - nem követett jogi vizsgálatot. Tisztán történeti módon dolgozik az adott 



 42 

témával, a franciaországi joggal. A forrásokhoz való hűségének és felhasználásának magas 

színvonalában hasonlít kortársaira, Conringra és Hale-re. Nagyon pontosan használja a 

szavakat, a neveket és a forrásokat. És elválasztja a jogtörténetet a hatályos joggal kapcsolatos 

kérdésektől. A történeti ismeretek iránti érdeklődése megfelel annak, hogy nem választja el 

olyan élesen a külső és belső jogtörténetet, mint a jogtudósok. Inkább bizonyos 

jogintézmények történeti vonatkozásait szövi be újra és újra, jobban, mint Conring és Hale - 

bár ez természetesen meglehetősen nehezen mérhető -, például a büntetőjogról, az öröklési 

jogról, a szerződési jogról és a leges eljárásáról (48. o.), aztán a Capitularies tartalmáról (72.), 

később a kínos büntetőjogról és eljárásról (98. f.), az osztályviszonyokról, bizonyos mértékig 

tisztán rabszolgamódra (103.), a rendeletek anyagáról Szent Lászlóval (203.) - de a 

végeredménynek egy Histoire de France-nak kell lennie (203.). Ez a gyakorlati 

jogtudománytól való elszakadás nem jelenti azt, hogy a történelem ott teljesen nélkülözhető. 

Sőt, az alkotmányjog tanulmányozásához "die Historie gar sehr" szükséges,  „darbey" 

(történelem nagyon is ott) 145 

      Mindkét sajátosságban - a dogmatikától való elszakadásban és a külső és belső jogtörténet 

összekapcsolásában - döntő és történelmileg jelentős és sikeres megújulás történt. Fleury 

összefoglalójában már az "esprit du droit" (186) felé törekszik. A tizenkilencedik században 

ez Hugo után Németországban, inkább késve, teljes mértékben megvalósulna. 146Fleury a 

mintaesetben világosan megmutatja, hogy mindkét vonás a virágzó francia humanizmus 

gyümölcse volt. Ebben a tekintetben Franciaország úttörő volt, néhány más példa ellenére. A 

nagy műveltségű spanyol Juan Cortes is így dolgozott, tisztán történelmileg, 1700 147körül, 

valamint Stiernhöök 1672-ben Svédországban. 148Németországban és Angliában a 

jogtörténetet még mindig túlnyomórészt a jogtudósok folytatták a hatályos jog 

előtörténeteként, bár a kritikai mérce már akkoriban is elég magas volt. 

        Kétségtelen, hogy Fleuryban nemzeti elem található. Ezt már Etienne Pasquier Les 

Recherches de la France (1560. évi 1. kötet) című művével előkészítette a 

kiinduláshoz.149Fleury gyakran használ egyértelműen nemzeti hangot, például amikor 

"nostre droit français"-ról beszél (45, 178, 184, 207), és azt önálló droit français-ként 

értelmezi (109, 117 f). De ki volt ez a nemzet? Legalábbis nem úgy volt, mint az értelemben 

vett Si?yes 1789-es Tiers-état című művében. Közelebbről megvizsgálva, nem királyról 

vagy dinasztiáról volt szó, hanem inkább államnemzetről és arisztokratikus nemzetről. 

Valójában a "nemzetek", még jóval a XIX. században is, lényegében a politikai birtokokból 

álltak, még akkor is, ha sok politikai retorika másként hangzott, amikor a kétértelmű "nemzet" 

szót használták. 150 

       A nemzetek fentebb (a 14. sz. közelében) kifejtett három eleme - megkülönböztetés, 

identitás és régi legitimáció - mind Fleury-nál, mind Hale-nél egyértelműen adott. Fleury 

egyértelműen megkülönbözteti a király által állammá olvasztott Franciaországot elődeitől és 

szomszédaitól. Számára Franciaország identitása teljesen, határozottan világos. Mindenekelőtt 

a dinasztiákhoz kapcsolja, de nem mint a királyok történetét. Számára azonban ezek 

alapvetően a jogot teremtették meg, részben a törvényhozás, részben a coutumes egyfajta 

államosítása révén, következésképpen azzal a rendelettel is, hogy a francia legyen az 

előadások nyelve és tárgya, a területi, nemzeti jog. 151Fleury a történelmi legitimációt messze 

a rómaiakig vezeti vissza. Ez azt jelenti, hogy - mint már említettük - neki sem volt gondja a 

római jog franciaországi recepciójával. 

      Egy utolsó elem tűnik fontosnak az összehasonlításban: a reform kérdése. Fleury 

szövegének folyamán egyértelmű reformátori impulzus érzékelhető, de csak a vége felé válik 

explicitté. Conringhoz és Hale-hez hasonlóan ő is különösen következetesen hangsúlyozza 

szövegében a jogbiztonság és a jogbiztonság elemeit, mint a jó jog elengedhetetlen 

elemeit.152 "Loix certaines" szükségesek voltak, "mais il n'en est pas ainsi".153 Ehhez az 

eszményhez tartozott a jognak az ország nyelvén és egységesen egyetlen törvénykönyvben 
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való fenntartása. Fleury itt Philippes de Comines-ben idézi XI. Lajos (sz. 1423) írását: 

"desiroit fort qu'en ce Royaume on usait d'une Coustume, d'une poids, d'une mesure, et que 

toutes les Coustumes fussent mises en François, en un beau Livre" (190)- ami sajnos még nem 

történt meg. 

       A jelenből nézve Fleury történelmi elbeszélése túlságosan is "nemzeti" időben és térben. 

154Ő azonban nem állami nemzetet vagy népi nemzetet értett alatta, ahogyan azt ma szoktuk 

érteni, hanem korabeli értelemben: uralkodói és osztálynemzeti. Értelmezését nem "találta ki", 

hanem történelmileg jól alátámasztott, mint Conring és Hale. Mindazonáltal értelmezés 

marad. Egy másik érdekes esetet találunk 1686-ban a valamivel idősebb Jean Boscager (1601-

87) névtelen dokumentumában az Institutions du Droit Romain et du Droit François-ról. 

Ebben három fejezet foglalkozik a francia jog eredetével és fejlődésével, a használat és a 

coutumes-ek kérdésével. A 155történelmet a 13. fejezet mintegy tíz oldalban, külső 

jogtörténeti értelemben, nagyon röviden, az általános történettől függetlenül tárgyalja. Már ott 

kiemeli a közös vonásokat, a nyelvezetet (ott 6. sz.), a jogot (7. sz.) és annak tartalmát (9- 

19. sz.), valamint a szabadságot "Franciaországban" a római megszállás ellenére (19. sz.). A 

Loi salique, a száli frankok törzsi törvénye számára természetesen francia jog is (49. sz.). Az 

elejére nyomtatott, Boucherat kancellárnak szóló dedikációban a "bonheur ? l'Empire 

François!" kívánságát is kifejezi. 

       A francia jogtörténetről szóló írásokhoz itt sem kínálkozik történetírás. Mindenesetre a 

későbbi megvalósítások már nem tartoznak a találmányok kategóriájába. Mégis figyelemre 

méltó a koncepciók folytonossága. Franciaországban is csak jóval később, azaz a XIX. század 

végén történt újabb lépés a hazai külső és belső jogtörténet szélesebb körű ábrázolása felé.156 

Különösen Viollet157 és Esmein könyvei felelősek ezért. Esmein, aki maga is elvileg inkább 

republikánus-kritikus, a gallokkal és a germán barbárokkal (2. k.), valamint a frank 

monarchiával (3. k.) kezdi terjedelmes történetét.158159 Ez a felfogás lényegében 

megegyezik Fleuryéval. Még hangsúlyosabban, sőt, a királyság és az Ancien Régime 

kialakulására vonatkozó teljes harmadik fejezetét az első fejezetben a "La reconstitution de 

l'unité nationale" (309. o.) rubrika alá helyezi - tehát nemzeti előtte és nemzeti utána, már a 

XI. században bevezetve.160 A hajtóerő tehát most a nemzetté válás irányába mutat. Ez a 

törekvés folytatódik, a dinasztia által hordozva, még akkor is, amikor az állam fogalma 

jelentősen megváltozik (324). A "nemzeti" egy nagyon tág toposszá vált, amelyben a 

különböző történelmi összefüggések nem játszanak szerepet. A nemzeti perspektíva 1674-től 

tehát érezhetően kiszélesedett és megszilárdult. Azonban bevallottan fájdalmasan bővíthető 

volt. 

       Minél inkább államnemzetivé és népnemzetivé váltak az ábrázolások, annál inkább 

elhagyták a régi, tágabb felfogást. Couturier de Vienne (1798-1879?) 1843-ban csak francia 

akar lenni, és elzárkózik Rómától is. "Ne vaut-il pas mieux, fouiller dans notre propre histoire, 

étudier nos moeurs et nos institutions" - kérdezi retorikusan.161 A "Notre" már nem 

elegendő; "notre propre"-nak kell lennie. A nemzeti felfogás új ideológiákat szív magába.162 

Kortársa, a filozófiailag képzett jogász Laferri?re (1798- 1861) tudatosan széles területet fed 

le, miután Rómával (X) és a kereszténységgel (XI) az általa a római polgári jognak 

tulajdonított civilizációs küldetés (60) szerint. Számára a történelem általános, 

erkölcsfilozófiai tudomány (III). Az egyes népek és nemzetek benne a maguk filozófiailag 

meghatározható szerepét játsszák (I, III), és így minden korszak megkapja a maga elvét.163 

Emiatt a nemzeti elem, viszonylagosan szólva, inkább háttérbe szorul, Németország, Anglia 

és Franciaország szolgálhat modellként. Ezek már 1670 körül jelzik a fejlődés kritikus 

szakaszát és a humanizmussal való kapcsolatot. Hogyan néz ki a tágabb terület? 
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III. Európai változatok és feltételek 

 

 

 

A nemzeti jogtörténetek kérdése valamikor 1600 körül az egész kontinensen felmerült. Így 

már merészelhetünk a kérdés egységes történetéről beszélni, és megkísérelhetjük az európai 

eseteket különböző körülmények között született különböző megoldásokként értelmezni. 164 

      Conring, Hale és Fleury három jogtörténete szolgál itt példaként. Ebben rejlik az az 

állítás, hogy általánosíthatóak, és hogy valamilyen módon tipikusak. Valójában az ilyen 

jogtörténetek számos feltétele és tényezője általános jellegűnek tűnik. Ha ezek hiányoznának, 

akkor nem, vagy csak később keletkezne belőle jogtörténet, ahogyan ma Európa-szerte 

léteznek165, és európai jogtörténetek váltják fel őket. 166 

 

 

1. Feltételek és tényezők 

 

Világos és banális, hogy különböző megoldások voltak. Leírni is könnyű őket. De milyen 

feltételek és tényezők játszottak szerepet bennük? A nemzet és a nacionalizmus általános 

történelmi magyarázatai és tipizálásai ösztönzőek ehhez a vitához, de nem eléggé 

konkrétak.167 Bizonyos, hogy az európai humanizmus általában egyfajta nemzetiségi 

tudatossági lökést hoz az értelmiségiek körében a nyelv, a vallás és a kultúra, valamint a 

monarchikus osztály-nemzettudat tekintetében. Később a francia forradalom hasonló hatást 

gyakorolt az immár sokkal szélesebb népi bázisra. Ráadásul ezt a népi hadseregek mellett az 

európai hadjáratok is széles körben terjesztették. Ekkor a polgári nemzet az États generaux-

okból emelkedett ki, miután a nemzet hosszú ideig "a királyban" lakott.168 Nem egyszerű 

azonban ezeknek az általános tényezőknek a jogtörténeti hatásáról olvasni. 

Hét különleges tényező tűnik különösen fontosnak: 

(1) Kell lennie egy némileg érett nemzetépítésnek - a példák Anglia és Franciaország. 

(2) Úgy tűnik, szükség van egy Rómától való vallási emancipációs mozgalomra (és fordítva) - 

a példa Anglia és Németország, valamint a francia gallikanizmus is; Spanyolországban és 

Itáliában más a helyzet. 

(3) Az önálló nemzeti jog eszméjének ki kellett alakulnia, mert önálló jog nélkül nincs saját 

jogtörténet - erre Anglia és Franciaország a példa. 

(4) Léteznie kell egy olyan képzett jogász rétegnek, amely képes a történelmi forrásokkal 

dolgozni  professzionális módon - a példa különösen Franciaország. 

(5) Előnyös, ha a régi törvény még mindig érvényes. A jogtörténet az adott doktrína 

elemeként kezdődik - a példák a ius commune és a recepta római jog, a német 

Reichspublizistik és az általános német polgári jog. 

(6) Eltart egy ideig, amíg egy önálló terület kialakul. A jogtörténet mint saját nemzeti vagy 

területi terület nagyon lassan emancipálódik, először szövegekkel, előadásokkal és professzori 

székekkel. Bizonyos mértékig egyszerűen hiányzik a tényleges jogi igény, például ha a jogi 

tanok elemeként elegendőnek tűnik, vagy ha az új jog a kodifikáció után elegendő lesz - 

példaként említhetjük az Ecole d'exegese-t Franciaországban és Ausztriában 1804 és 1811 

után, vagy a göttingeni iskolát Pütter és Hugo után. 

(7) Jótékony hatás akkor keletkezik, ha egy általános meggyőződés látja a reformok 

szükségességét, az önálló nemzeti, érthető és biztonságos jogrendszer jogi-politikai 

szükségességét - erre példaként Conring, Fleury, Hale és Freire említhető. 
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2. A megoldások a tényezők szerint 

 

A vonatkozó megoldásoknak a kialakuló terekhez, területekhez és államokhoz kell 

kapcsolódniuk. Ezek teremtik meg a szükséges kereteket az új közös pontokhoz. 

 

a)Franciaország és Anglia  

 

Franciaország és Anglia már a tizenhetedik század előtt viszonylag érett nemzetépítést 

valósított meg. Mindkét országban megvolt a szükséges jogi végzettségű réteg. Mindkét 

országban volt egy vallási emancipációs mozgalom. Angliában az anglikán egyház 1531 óta 

létezett; Franciaországban a gallikanizmus egy különösen virulens formája az 1682-es 

nemzeti tanácsban érte el csúcspontját, amely elkerülhetetlenül Fleury-hoz kötődött. Az 

önálló nemzeti jog koncepciója már mindkét országban erősen kialakult. 169Az egységes 

droit françois és a különösen kiváló angol common law már magától értetődő volt Fleury és 

Hale számára. Egyértelmű volt a reformok szükségessége is. Anglia és Hale számára az 1649 

és 1688 közötti felfordulások idején szükség volt a jogi folytonosságra. 170Franciaországban 

Fleuryval a droit écrit és a droit coutumier kettészakadt helyzetének fényében a jobb 

jogbiztonság és jogbiztonság iránti általános igényt tapasztalták. 171 

 

b) A Szent Római Birodalom és Németország 

 

Ami a Német Nemzet Szent Római Birodalmát illeti, mindez csak nagyon részben igaz. Az 

biztos, hogy a neve egységes egységet, nemzetet sugall, de már a név is mutatja a hol 

termékeny, hol nehézkesen keveredő keveredést. Conringgal ennek megfelelően más volt a 

helyzet. Conringban 1643-ban egy nem állami-nemzeti, hanem bizonyos mértékig jogi-

nemzeti és kulturális-nemzeti jogtörténet jelenik meg a többi tényező eredőjeként: a 

protestánsok sajátos vallási emancipációja; a császárral és Rómával szembeni erős "német", 

már-már nemzeti lendület; a nem jogász Conring részéről egy biztos, biztos jogrendszer iránti 

erős jogi igény; az 1618-ban kezdődött harmincéves háború pusztítása; a fennálló, bizonytalan 

jogi és igazságszolgáltatási viszonyokkal szembeni erős reformtörekvés; és az akkori 

Braunschweig-Wolfenbüttel-Helmstedtben a klasszikus történelemben képzett tudósok helyi 

erős rétege. 

 

c) Spanyolország 

 

A spanyol félszigeten a helyzet több szempontból is nagyon eltérő.172 Egyikük "kivételesen 

bonyolult" jogi helyzetről beszél, amelyet "egyedülálló politikai sorsok" idéznek elő.173 

Spanyolországot, akárcsak Németországot és Olaszországot, "késleltetett nemzetnek" lehetne 

nevezni174 - ha ez a látszólag ártatlan, jól ismert, beállított kifejezés nem hordozna magában 

azonnal egyfajta normális nemzetiséget mint mércét.175 Az emberek 1812 előtt egyszerűen 

önállósult és föderális sokféleségben éltek. Nem létezett nemzetileg egységes Spanyolország 

egészen a XIX. századig, amikor 1812-ben megalkották a cádizi alkotmányt. Addig az 

emberek eleinte öt nagyobb uradalom alatt éltek: Aragónia, Asztúria-León, Barcelona-

Katalónia, Kasztília és Navarra.176A reconquista közel 800 évig tartott, egészen Granada 

1492-es meghódításáig. Aragónia és Kasztília között csak 1479-ben jött létre a perszonálunió. 

E dinasztikusan integrált, de nem teljesen spanyol területek jogi helyzetének kapcsolódási 

pontjai. 177Ebben az időben Angliának már megvolt a maga "Jusztiniánusa" (I. Edward, 

1307), Franciaországnak pedig számos királyi rendelet és a coutumes hivatalossá tétele (1454 

után). Spanyolországban viszont nem volt általánosabb igény az egységes nemzeti jogra és a 

nemzeti jogtörténetekre. Egy királyság, még ha "monstrum" (Pufendorf-Mozambano 1667) 
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hiányában is, hiányzott valami a historizáló Reichspublizistikához hasonló. Az általános 

történeti tudat a korai humanizmusból fejlődött ki Itáliában. 178De "az egyes jogrendszerek 

szisztematikus bemutatása egyáltalán nem fordul elő, és a nemzeti sem Loisel kapcsán 

[Franciaországban 1605 után 179], hanem inkább a XVIII. század közepe után", 180például 

mint Ignacio de Asso y del Rio (1742-1814) esetében, a Kasztília és királyi bátorítással. 181 

      A helyszínen dolgozó gyakorló orvosok, akik mindannyian saját jogrendszerében 

"kezdettől fogva többségben vannak".182 A híres, 1260 körül keletkezett Siete Partidas című 

kompilatorium Kasztíliából származik, és érvényessége erősen vitatott.183 A problémát nem 

a magasan képzett jogászok osztályának hiánya jelentette, hanem a kellő nemzeti lendület és 

az átfogó nemzetépítés hiánya. Többnyire nem volt szükség a spanyol jog egységes 

rendszerére, illetve nem volt elképzelés az egységes spanyol jogrendszerről. A helyi 

törvények fenntartása az egyes jogalkotási tevékenységek előterében állt184, és viszonylag 

intenzíven folyt a hazai jog tényleges vegyes jogi leírásainak előállítása. 185Az egyetemek a 

XVII. és XVIII. században megcsontosodtak a késői skolasztikus virágzásuk után mindkét 

jogrendszer régebbi tanulmányi rendszerében. 186Voltak jogtörténeti előadások vagy azok 

részei, de nagyon széles, nem egyértelműen nemzeti-történelmi jellegűek, és beépülnek az 

intézmények vagy enciklopédiák általános didaktikai áttekintéseibe.187 Nem volt vallási 

emancipációs mozgalom sem; ellenkezőleg, a Rómához való kötődés erős volt. Az unitárius 

megfontolások gyengék maradtak. 

       Kasztíliában 1741-ben - nem minden ellenállás nélkül -, majd 1802-ben ismét 

előadásokat rendeztek a helyi jogról.188 Ennek megfelelően a nemzeti jogtörténetekről szóló 

beszámolók a XIX. század elején189 Juan Sempere (először 1822/23-ban, 4. kiadás, 1847) 

révén kezdtek megvalósulni.190 Rögtön az első mondatában, erőltetett módon írta: "Aunque 

les espagnoles defendieron heroicamente su indipendencia y su libertad más de doscientos 

a?os contra los ataques y ardides de los romanos . . y después al de los bárbaros del Norte . . . 

'. 191Keserűen siratja a nemzeti egység hiányát és az ebből következő gyengeséget (480), a 

monarchia hanyatlását (483) és a makacs bartolizmust (511). Hatalmas és rendkívül 

részletes ívet rajzol az ókori Rómától saját koráig, a hangsúlyt a politikatörténetre helyezve. 

Újra és újra panaszkodik a nemzeti egység és erő felé való haladás hiányára. Sempere 

alapvetően nemzeti módon írt, és nem utolsósorban mint elöljáró és politikus. 

      Korai kivételt jelentett azonban a tudós Juan Cortes (1624-1701) Historia című művének 

posztumusz plagizált kézirata, amelyet Franckenau 1703-ban készített.192 A civilizált 

Sevillában élő Cortes tehát figyelemre méltó párhuzamot alkot a többi mintaesettel. Igaz, nem 

"nemzeti" integráló módon írta, hanem a jogi körülményeknek megfelelően a gótok, Kasztília, 

Aragónia, Katalónia, Valencia, valamint a Baleár-szigetek, Navarra és Portugália egyéni 

jogtörténeteit fűzte hozzá. 

     A XIX. század végétől kezdődően az oktatási reformok során Spanyolországban is 

elkezdtek teljes jogtörténeteket írni. Ilyen például Hinojosa 1887-től kezdődően193, illetve a 

közelmúltban, különösen alaposan Pérez-Prendez 1964-ben, 1999-ben és 2004-ben írt 

történetei.194 A szakterület ezáltal emancipálódott a polgári jogról szóló bevezető történetek 

vagy jogi enciklopédiák hosszú gyakorlatától. Hinojosa teljes nemzeti jegyek alatt írt. Hat 

korszakot dolgozott ki a társadalmi-gazdasági-morális "nemzeti" viszonyok szerint195, és itt 

szándékosan ötvözte a külső és belső jogtörténetet, 196ahogyan azt a Pütter utáni göttingeni 

iskola kezelte.197 Mindezt egészen magától értetődően "nemzeti"-nek nevezi. 198Ennek 

tematikus, időbeli és térbeli kereteit meglehetősen tágan és öntudatosan rajzolja meg: az 

ibériaiak és a kelták alatti "Espa?a primitivo"-tól az ibériaiak és a kelták koráig, területileg 

pedig a föníciai és karthágói gyarmatokig.199 Spanyolország nemzeti nagyságára így 

emlékeztek és legitimálták. 

 

d) Portugália 
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Portugália 1139-ben már független és véglegesen egységes volt.200 Az integráló 

törvényhozás korán és elég erőteljesen jelentkezett. 201Csak a királyi hatalom és 

kezdeményezés során, egy 1772-es tanulmányi reformmal jelent meg Melo Freire dos Reis 

(1738-98) korábban említett jogtörténeti beszámolója az 1788-as Historia iuris civilis lusitani 

című művében, de viszonylag későn. 202Paulo Merea 1920-3-ban írt egy meglehetősen 

alapvető általános portugál jogtörténetet. 203Bár Melo latinul ír, határozottan nemzeti 

beállítottságot mutat. A nyomokat a nagyon széles időbeli és térbeli keret adja, amely a római 

kor előtti időkben (1. §), és a Portugál Birodalom egész területén folytatódott. Elbeszélése 

szilárdan megmarad a királyok és dinasztiák egymásutánjánál, és a tizenhárom fejezet 

mindegyike De iure Lusitano és így tovább kezdődik. Számára a történelem a "historia ejus 

juris, quo Lusitani utuntur"; más szóval, kezdetben csak "a portugálok" voltak. A 3. §-ban 

megemlíti a korábbi, közös név nélküli fajtát is, de ennek ellenére mindenkit "lusitanos"-nak 

akar nevezni, és e híres névvel magyarázza törvényeiket és szokásaikat: "et sub praeclaro hoc 

nomine illorum leges, ac mores explicantur" (4). 

      A hallgatóihoz intézett előszóban "proh dolor!" panaszkodik, hogy a "leges nostras" 

sajnos még nem kapott méltó elbánást, 204pedig tele van bölcsességgel. És nyomatékosan 

hangsúlyozza, hogy nagyon gazdagok és gyönyörködtetőek minden jogász és tanulmányaik 

számára: "Patriae Jurisprudentiae campus est amplissimus, et, mihi credite, amoenissimus est: 

in ejus itaque studium ... . serio incumbite" (XVI). Az olyan tényezőkkel kapcsolatos további 

részleteket, mint a jogászok és a portugáliai oktatás története, sajnos itt nem kell 

megvizsgálni. 

 

e) Olaszország 

 

Olaszország még Spanyolországnál is később jutott el a nemzeti joggal rendelkező nemzeti 

államépítéshez - 1861-ben Savoya-Piemonte vezetésével kezdődött, és valójában csak 1870-

ben, a Pápai Állam megszűnésével.205 A jogtörténet kedvenc, vezető korszaka a mai napig a 

viszonylag egyetemes ius commune olasz-európai aranykora a glosszátorok után.206 A 

szakirodalom még mindig ezt tükrözi, nem ritkán az államközpontú "modernitás" 

meglehetősen elkötelezett kritikájával.207 Mielőtt Olaszország  politikai egységesítéskor 

hasonlóan kevés jogi igény volt a nemzeti jogtörténetre. 208A "királyság" hiányában itt is 

hiányzott valami a historizáló német Reichspublizistikhez hasonló. Ennek megfelelően Itália 

jobban szervezett területein és városaiban a teljes helyi vagy területi jogtörténet hazai 

reprezentációi alakultak ki. Az 210itt feltételezett diritto patrio 209vagy ius proprium 

felfedeződött és egyensúlyba került a büszke ius commune-nal211, hogy egy szép, 

kétszeresen is tetszetős, végső soron nemzeti és európai örökséget alkosson, amely 

megtartotta Itália pluralizmusát. A jogtörténeti beszámolók azonban sokáig sokkal szerényebb 

képet nyújtottak.212 Vannak helyi vagy területi történetek, de nincs régi, egységes 

hagyomány.213 A feltűnően tájékozott Mittermaier már 1841-ben bizonyos lelkesedéssel 

utalt a gazdag statútumjogra és annak európai funkciójára. "Az európai jog tanulmányozása 

nem szerezhet könnyedén fontosabb információkat, mint Olaszország jogtörténetének 

alapvető feldolgozása révén. Az olasz törvényhozást előnyösen korai időpontban fejlesztették 

ki a kodifikáció szellemében és "a római jogi vélemények és a germán intézmények" 

kapcsolatát. Ezért "az Itáliában a középkorban kialakult jog szolgáltatta az alapot a római jog 

későbbi gyakorlatának és az európai joghasználat módjának megtalálásához". 214 

       Nápolyról és az avvocatura kultúrájáról Giovanni Manna írt hosszabb beszámolót 1839-

ben a Della giurisprudenza e del foro Napoletano dalla sua origine fino alla publicazzione 

delle nuove leggi című könyvében, és ezzel felhívta a figyelmet az olasz jogtörténet e fontos 
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elemére; 215 ugyanúgy, ahogyan Giovanni Lomonaco tette ezt valamivel később, 1869-ben a 

Foro Napoletano története (1877) című művével. 216 

     Az olasz humanizmus, minden nagyszerűsége ellenére, nem inspirált semmilyen 

jogtörténetet. Tudósai a tudományos humanizmus úttörői voltak, de a XVI. század nagy 

humanizmusa nem tekintett annyira a jog felé, sem egy "nemzeti" bemutatott jogtörténet 

felé.217 Az biztos, hogy létezett a képzett jogászok művelt osztálya. Látszólag azonban nem 

volt jogi igény a jogi sokszínűséggel kapcsolatban, nem volt egyértelmű igény az integrált 

jogi reformra, és ráadásul nem volt vallási törekvés a Rómától való emancipációra. Nem 

létezett olyan, egész Itáliát átfogó mű, mint a híres firenzei Guicciardini Storia d'Italia (1540 

körül, posztumusz nyomtatásban 1561-4) 218jogtörténeti munkája. E történelem politikai-

személyes és lélektani jelentőségű jellege bizonyára a jogi szférában is nehezen volt 

közvetíthető. Amennyire az "időnként a földrajzzal is összeolvadó jog- és alkotmánytörténet 

... az olasz humanizmusból eredt", annyira "az itáliai városok, városállamok történetírásából", 

"magas rangú kereskedőktől", "tapasztalati horizontjukkal" is származott. 219Ez a jog és a 

jogtudomány historizálásának élő folyamatát serkentette, és ezzel nagy szükségletet teremtett 

a történeti ismeretekre és egy új szintre. De ezzel "semmiképpen sem csinált történeti 

tudományt" a jogtudomány. 220A történeti továbbra is összefonódott a doktrínával a jogi 

szakma összefüggésében, amely még jó ideig "skolasztikus" vagy bartolista-gyakorlati marad. 

221 

      Az ügyvédek inkább a gyakorlatban, az ügyvédi kamarában és az igazságszolgáltatásban 

222, a szakvélemények készítésében és az önkormányzati igazgatásban kerestek megbecsülést 

és jövedelmet. Így alakult ki Olaszországban bizonyos mértékig kettős, 223 más szempontból 

pedig hármas jogi arculat. Az 224 egyetemi működés merevebbé vált, és a válságok miatt 

kemény kritikáknak volt kitéve, például az időnként befolyásos Giambattista de Luca részéről 

1675 225 körül, majd 1742-ben ismét a nagy kutató és jogtudós Ludovico Muratori részéről. 

A 226jogászok és a bíróságok voltak azok, akik mozgásban tartották a jogi kultúra motorját. 

Északon, mindenekelőtt Savoya-Piemontban a törvényhozás és a jogi karok a francia, majd a 

német befolyás alatt egyre erősebb tényezővé váltak. Itt egy némileg folyamatos integráció 

volt sikeres. Délen viszont állandó, jelentős politikai viszályok voltak. Ez az ottani jogi 

kultúrát (amely politikai és nemzeti értelemben igen fejlett volt), beleértve a felelős szerveket 

és intézményeket is, ingadozásba és konfliktusba sodorta. 227 

       Elsőként Pietro Luigi Albini 1847-ben Elementi della storia del diritto in Italia című 

művében, 228majd Federico Sclopis 1840-57-ben megjelent Storia della legislazione italiana 

című művében írt átfogó és kronologikusan nemzeti jogtörténetet.229 Mindketten dolgoztak 

Torinóban, a monarchiává vált Olaszország királyi központjában. Albini számos külső és 

néhány belső jogtörténetet kínál. A "törvényhozásokat" négy korszak szerint sorakoztatja 

egymás után, Rómától napjainkig. Mittermaier kritizálja ezt, mint a folytonosság túlságosan 

átfogó megteremtését, hasonlóan ahhoz, amit ma Halperin mond a francia beszámolókról. 230 

Nem volt egységes "Itália" egészen jóval későbbig, és akkor is germán elemmel. 231Mind 

Albini, mind Sclopis szándékosan ír népi-nemzeti és államnemzeti módon, mind a tágabb 

értelemben vett az ókori Rómára kiterjedő folytonosságuk megragadása, beleértve még a száli 

frankokat, a burgundokat és a vizigótokat is, de még mindig nem beleértve a frízeket.232 

Albini hangsúlyozza a kontextust és a jelentőséget: "La storia dell diritto ? parte della storia 

dei populi e la parte piu rilevante" (14. o.). Az 1848 után politikailag aktív Sclopis "i miei 

compatrioti" számára ír.233Mindig a "la nostra nazione" és a "cose" kérdéséről van szó. 

italiane" (8), még az ókori Rómában is, legalábbis emlékként: "La memoria dell'antica Roma 

fu l'alito di vita che trasse gli Italiani dal sonno mortale in cui gli avrebbero sepolti per sempre 

le invasioni barbariche. L'idea romana ? quella che domina ancora di presente la maggior 

parte delle legislazioni europee" (57). Így nemcsak a nemzeti jogtörténetet találták ki, hanem 

egyúttal úgy tűnt, hogy egész Európát ismét Róma uralja. A jogi nemzet tehát 1848 után 
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"felülről" jött létre. A teljes nemzeti jogtörténeti narratívák logikusan egy nemzedékkel 

később keletkeztek, mindenekelőtt Antonio Pertile (1830-95, VI-ben 1873-87),234Francesco 

Schupfer (1833-1925, 1892) és mások által. 

 

f) Hollandia 

 

Németországhoz, Olaszországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan a holland központi állam is 

későn született meg. Következésképpen a XIX. századig nem tettek kísérletet a holland 

jogtörténet megalkotására.235Hollandia különösen diszkontinuus területére való tekintettel 

nehéz volt összefoglalni a jogtörténetét. 236De sem az államépítés, sem a felfedezés 

területet azonban olyan kritikusan kell szemlélni, mint ahogyan az legtöbbször egy 

meglehetősen átgondolatlan államnacionalizmusban történik. Hollandiának a XVI. században 

keservesen meg kellett küzdenie köztársaságáért. Végül 1648-ban elnyerte az elismerést, és 

ezt követően meglehetősen békésen virágzó szövetségi szervezetet alakított ki. Csak a 

tizenkilencedik században kialakuló és alaposan agresszív európai nacionalizmus során, az 

1830-as felosztás után tűnt időszerűnek az általános nemzetépítés. 

      Következésképpen a központi jogalkotás addig nem tűnt sem értelmesnek, sem 

szükségesnek. Mindig is "felülről" jött. A vallási emancipáció mint tényező sikeres volt, és 

nem volt szüksége különösebb külső jogi korlátokra, mint például a protestáns konring vagy a 

gallikanizmus. A 237helyben foglalkoztak az ügyekkel. Az usus modernus stílusában, 

minőségileg magasabb rendű, ott gyakorlatilag releváns "vegyes jogát" gyakorolta, és ebben a 

korszakban (Söllner) és a tizenkilencedik században "a jogi kultúra virágzását" érte el. 

238Külön-külön is virágzott némi humanista, antikvárius kutatás, például Gerard Noodt 

révén, 239de aligha a hazai jogtörténeti vagy nemzeti-történeti kérdéseket illetően. 

Noodt például a ius patriumot csak bónuszként érintette előadásaiban, egészen az usus 

modernus stílusában. 240 

      Grotius híres Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheit (1620 körül a börtönben 

íródott, 1631-ben nyomtatták ki) című, a hatályos helyi jogról szóló írásával241 a hazai-

erudita jogi szintézis különösen korai esete következett be.242 A jelek szerint azonban nem 

volt szó országos ismeretigényről vagy jogtörténeti legitimációról, bár a jogászok 

történelmileg művelt osztálya jelen volt. Maga Grotius műve szigorúan a római intézmények 

rendszerével foglalkozik, többnyire rövid bekezdésekben, és mellőzi a történelmet.243 

Mindazonáltal Grotius a holland nyelven írt művével bizonyos nyelvi-nemzeti elemet 

teremtett. 

      Ennek természetesen inkább a szöveg gyakorlati hasznosságához volt köze, de mégis 

önálló hangvételű volt, hasonlóan Thomasius 1687-es244 első német nyelvű előadásaihoz, 

vagy Hale vagy Fleury 1675 körül az adott ország nyelvén írt jogtörténeti beszámolóihoz. 

Számos részleges kísérlet és vita után245 az első kísérlet Hollandia teljes jogtörténetének 

megalkotására csak a huszadik században jelent meg.246 Igaz, a korabeli nemzeti hangok 

nem hiányoztak, különösen például a nagy tudású Carel Asserben, 247és meglehetősen éles 

hangok csendültek fel a belga-francia hatásokkal szemben.248 Az 1814-ben kezdődő nehéz 

politikai helyzet és különösen a francia júliusi forradalmat követő 1830. augusztusi belga 

forradalom erős érzelmeket váltott ki.249 1877-ben Leidenben létrehozták az első nemzeti 

jogtörténeti professzort. A poszt első embere, Sybrandus Johannes Fockema Andreae (1844-

1921) természetesen a kései történeti iskola jogtörténeti módszereihez és előadásmódjához 

250kapcsolódott, amelyet különösen Németországban már szakszerűen kidolgoztak. 

Előadásaihoz 1881-re elkészítette az "Overzicht van Oud- Nederlandsche Rechtsbronnen" 

című alapos "Overzicht van Oud- Nederlandsche Rechtsbronnen" című művét, amely 

lényegében a források és a szakirodalom bibliográfiája, néhány nagyon rövid 

kommentárral.251 Nagyjából a kora középkor északi törzsi jogától napjainkig terjed, 
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tartományok és települések szerint említi a jogi forrásokat és irodalmat, és valamilyen módon 

a "germán", azaz a "germán eredetű és rokon jog" (1) is szerepel benne, így csak 

Spanyolország és Olaszország hiányzik. Ez egy széleskörű "germán"-nemzeti megközelítés 

volt, ahogy azt akkoriban modernnek tartották. A teljes időszak külső és belső jogtörténetének 

teljes körű bemutatása nem alakult ki. 252Adrian de Goede csak 1949-ben vállalkozott erre a 

"szociológiai" szempontból nagyszabású projektre; a második kötetben azonban "csak" a 

XVI. századig terjedt ki. 253Monté ver Loren a joghatóság és az igazságszolgáltatás központi 

területét 1795-ig négy időszakban írta le 1961 körül után.254 Végül 1969-ben Gerbenzon 

(1920-2009) és Algra megírta az első sikeres, mindenre kiterjedő "nemzeti" bemutatót a 

diákok számára.255 Ez a jelenbe nyúlik, és összekapcsolja a külső és bizonyos mértékig a 

belső jogtörténetet, valamint a tudomány-, politika- és szellemtörténetet korszakonként 

összekapcsolva. 256 

 

g) A skandináv országok 

 

Itt az egyszerűsítés kedvéért beszélek az "északi" országokról, 

mert kezdettől fogva nem lehet Dániáról, Norvégiáról, Svédországról és Finnországról 

beszélni -és esetleg a balti régiót is - egyetlen egységként. Az sem a tiszteletlenség jele, hogy 

ezekkel az országokkal felületesen foglalkoznak, a balti államokkal pedig egyáltalán nem.257 

258Ugyanis az említett országok (a balti államok nélkül) tudománytörténetének modern és 

átfogó bemutatását Lars Björne írta meg 259svéd nyelven, amiről a többi európai ország csak 

álmodhat. 260A skandináv jogtudomány történetét a kezdetektől fogva, annak jogtörténetét is 

önállóan dolgozta fel. 261Sőt, az első kötet címe, Patrioter och institutionalister, két fő 

szempontot emel ki. 

       A patriotizmus a nacionalizmus egy enyhe változata, amely a saját identitásért való 

kiállást és integrációt jelzi, de nem vállal éles elhatárolódásokat vagy agresszív 

attribúciókat.262 A római jog hagyományaival szembeni egyértelmű patriotizmus motiválta a 

dán Kofod Ancher (1710-88) 1769-ben és 1776-ban Koppenhágában263; kortársai 

felerősítve, 1822/23 után Koppenhágában Janus L. A. Kolderup-Rosenvinge (1792-1850) 

művében található meg264, és nemzetiségi szinten felerősítve Fredrik Brandt (1825-91) első 

teljes dán jogtörténetében, 1883-ban. 265Finnország esetében a hazafiság áll a Jaakko 

Forsman (1839-99) által 1896-tól készített jogtörténet elrendezése mögött. 266 

Kezdetben a dán-norvég államban a "hazafiság évtizede" volt. 267A század közepe után mind 

politikai, mind nemzeti szempontból határokat húztak Németországgal szemben. Ugyanabban 

az évben, amikor Kofod Ancher második kötete megjelent, 1776-ban bevezették azt a 

politikát, hogy csak bennszülött jelentkezőket vettek fel a tisztségekre. Erről a kérdésről már 

régóta kialakult a dán-nemzeti érvelés. 268Eleinte úgy tűnik, hogy ez egy egymással versengő 

eliteket érintő, azaz osztálynemzeti, egyre inkább azonban az egész állam érdekeit érintő 

kérdés. Kolderupban a hangnem lazább. A jogtörténetet filozófiailag a "jog eszméjének" a 

nép "jellemében és gondolkodásmódjában" való megvalósulásának kérdéseként palástolja. 

269Ezt az eszmét azonban nem valósítja meg részletesen. Csak általános ideológiai alapként 

szolgál, de felpuhítja a nemzeti elemet. Alaposabb elemzés nélkül bevallottan nem lehet 

pontosabban meghatározni, hogy a nemzetiség az egyes esetekben hogyan vált jelentőssé. 

A közös Tidsskrift for Retsvitenskap Francis Hagerup (1853-1921) 1888-tól kezdődően 

bizonyos jogi kötődést teremtett. 270 

        Mindenesetre nincs történelmileg megalapozott pán-északiasság; a történetírás nemzeti 

maradt (Björne271 ). A politikai skandinávizmus az 1840-es évek után uralkodott, 

mindenekelőtt diákmozgalomként. Ennek azonban 1864-ben vége szakadt, amikor 

Svédország a német-dán háborúban a homályos ígéretek ellenére végül semleges maradt. A 

tizenkilencedik század végén az értelmiségiek körében kulturális skandinávizmus alakult ki. 
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A jogászok az 1872-ben kezdődő Skandináv Jogászok Találkozóin keresztül vettek részt 

ebben. 2013 óta az északi jogtörténészek találkozóinak keretében is van kapcsolat. 

      Bár a nacionalizmus mindenütt máshol erősödött, az Európában tanult svéd Johan 

Stiernhöök 1672-ben a humanista műfajban írt De iure Sveonum et Gothorum vetusto, libri 

duo quorum primus de Judiciis et eorum varietate, de Judicibus, de Processibus juridicariis, 

Probationibus, Decisionibus, Executionibus stb. című művében igen kevés nacionalizmust 

mutatott. posterior de actionibus sive causis civilibus et Criminalibus, denique de iure 

Sacrorum, Religione, et quae religioni inserviunt legibus.272 Az itt szándékosan teljes 

egészében idézett cím az igazságszolgáltatás és az eljárás iránti alapos gyakorlati 

érdeklődésről tanúskodik. Stiernhöök azonban rögtön teljesen történeti módon kezdi 

bevezetőjét, az I. fejezetben (1- 25) a de origine című írással messze visszamegy az 

őslakosokig. 273Következetesen sok régebbi forrást illeszt be a szövegbe, nem váratlanul 

Tacitust is (pl. 62, 126), és igyekszik az eredetek felkutatására. Úgy látja, hogy "az egész 

északi kulturális, "germán" egység (1. fejezet) és Európa része (433): "Habuisse nos ab 

antiquissimis temporibus multas leges cum Germanis communis, longe ante confectionem 

Speculi Saxonici" (7). Külső és belső jogtörténetet egyaránt kínál, gyakran a római joggal 

összehasonlítva. Beszámolója figyelemre méltóan gazdag történeti szempontból, ugyanakkor 

jogilag tiszta és a jogi következményekkel tisztában lévő. Bár ezzel a hazai kérdéseket egy 

általános műveltségű jogi keretbe helyezi,274mégis gondos figyelmet fordít rá. Ez a sajátos és 

magas színvonal Svédországnak a XVII. századi Európában elfoglalt fontos helyének is 

megfelelt. Könyvének felépítésében és kivitelezésében is vannak a bevezető intézményekre 

jellemző vonásai. Európában ez a kornak megfelelő volt. 

       A jogi institucionalizmus Európa-szerte kialakulóban volt, amint a területi hatalmak 

szilárdabbá váltak és felszabadultak "Rómától" - mind a vallás, mind a jog tekintetében. 

Ugyanazzal a céllal alakultak ki változatok: intézményi (tankönyvek) a gyakorlati szabványok 

integrálására 275, bizonyos mértékig hasonló módon, mint a usus modernus Hollandiában és 

Németországban - szövegek a szélesebb körű hozzáférés érdekében az ország nyelvén; jogi 

enciklopédiák ugyanezen célból; előadások és oktatási szervezetek központosítása mindenütt. 

Svédországban a holsteini Johannes Loccenius 1628-tól kezdve tevékenykedett, majd 1666-

ban "professor honorarius iuris svecani" néven kezdte meg tevékenységét Uppsalában. 1648-

ban írt egy integráló Synopsis iuris ad Leges Sueticas accomodata-t, különös tekintettel a 

palotaudvar döntéseire, 276de történeti hozzájárulásokat is, 277hasonlóan az ?bo/Turku és 

Uppsala Stiernhöökhöz. 

       Különösen az államépítés, a nemzetépítés, a vallással kapcsolatos döntések, a jogi 

környezet és az oktatási helyzet működött együtt ebben az irányban. Az államépítéssel 

összefüggésben a nemzetépítés és a központi jogalkotás korán 278elkezdődött Európa 

számára, ami lenyűgöző: Dánia-Norvégia 1683-ban és Svédország-Finnország 1734-ben.279 

A vallás tekintetében az északi országok már korán önállóan protestánsok voltak: Dánia-

Norvégia 1536/37-ben és Svédország 1527-ben. A skandináv országokban Dánia járt az élen, 

majd Svédország következett; Norvégia csak később szakadt el. Ennek megfelelően Dániában 

már elég korán megjelent a központi törvényhozás az 1241-es Jyske Lov és mindenekelőtt V. 

Keresztény király 1683-as dán törvénykönyve révén. Az állami és vallási önállóság korai 

kiépítése ellenére, hasonlóan a spanyol-kasztíliai, olaszországi és hollandiai helyzethez, a jogi 

közeg megmaradt a túlnyomórészt gyakorlatias hozzáállás mellett. Ráadásul éppen a korai 

kodifikáció követelte meg és segítette elő a hatályos joggal való foglalatosságot, és gátolta a 

korábbi joggal való foglalkozást. Emiatt eleinte úgy tűnt, hogy nincs szükség jogtörténeti 

beszámolókra, kivéve, ha egy régi jog érvényességének tisztázásáról volt szó. A bíróságokon 

és a közigazgatásban tehát mindenütt a gyakorlati miliő érvényesült. Ráadásul a laikusok 

sokáig jelentős mértékben részt vettek az igazságszolgáltatásban. Ez nem tett jót a 

jogtörténetnek. Ezen okok miatt a jogtörténet teljesebb beszámolói csak későn születtek meg. 
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Ancher 1769/76-os szövege késői mű, a többi pedig csak a XIX. században készült - a korai 

humanista Stiernhöök 1672-es művének kivételével. 280 

 

 

 

IV. Eredmények, prognózis és visszatekintés 

 

 

 

Ennek az esszének nem az volt a célja, hogy általános szellemtörténetet mutasson be a 

történelemről, a jogtörténetről és a jogtudományról.281 Egy ilyen feladat könnyebb lett volna. 

A nemzeti jog és a jogtörténet a "jogi erudíció" és 1790 körül óta a "jogtudomány" fájának 

egy későbbi hajtása.282 A nemzeti jogot a jogászosztály XII. századtól kezdődő egyetemes 

európai professzionalizálódásával szemben kellett megvalósítani. 283A nemzeti jogtörténet 

nem volt kezdeti követelmény sem a jogászok, sem a születő államok számára. 

      A jogászok munkájának középpontjában mindig is az a gyakorlati feladat állt, hogy 

tanácsot adjanak az embereknek, hogyan éljék az életüket és hogyan oldják meg 

konfliktusaikat. A történelem és a történelmi tájékozódás gyakorlati kérdésként szerepel 

ebben. Jogi, politikai és etikai érvelés kapcsán válnak érvvé, akár a szokásjog, a szokásjogok 

vagy a törvényes jog tisztázása érdekében. Nincs önálló céljuk sem az irodalom, sem a kutatás 

szempontjából. Mint köztudott, a jogtörténet a tizenkilencedik században érte el csúcspontját, 

amikor a természetjoghoz és a kodifikációkhoz hasonlóan az elvek keresésének módszerét 

kezdték alkalmazni magára a jogi hagyományra. Ily módon a jogtörténet egy új tudományos 

értelemben vett jogtörténet alakult ki. A történelmi ismeretek és az elméleti értelemben vett 

filozófiai és szisztematikus elemzés és szintézis most már energikusan összekapcsolódott. 

Ezekből nőttek ki a tizenkilencedik század ismert történeti csúcsteljesítményei. Így a 

jogtörténet még a nemzeti büszkeség forrásává is előretörhetett. Savigny Geschichte des 

römischen Rechts im Mittelalter című művét (először 1815-ben) sokszor lefordították 284és 

mindenütt olvasták, bár már nem latinul írták. 

     A reneszánsz és a humanizmus idején a keresztény világfelfogáshoz és üdvtörténethez való 

kötődés meggyengült. 285A magyarázatok világi tényezők felé fordulnak. A kritikai eszközt 

csak jelentős mértékben élesítik erre a célra. Egyre inkább az érvek világi igazsága válik a 

legfontosabbá. Bármilyen gyakorlatias is legyen az érvelés, az igazság saját belső értéket 

nyer. Ez a történelem órája. Újra és újra használható érv, de fokozatosan önálló mércét és 

önálló értéket nyer. A tizennyolcadik században a múltat általában véve illetően saját 

tudományává nőtte ki magát. Nem kell ezt azonnal, kissé túlzóan, fordulópontnak nevezni 

(Anderson, Burke 286), 287annál is inkább, mert ez a mindent átfogó folyamat 1450-től 

kezdődően hosszú utat járt be, és nem nevezhető véglegesnek. A történetírás azonban már 

nem elégedett meg arisztotelészi módon a cognitio ex datis funkcióval, hanem most már 

magában a múltban kereste a cognitio ex principiis-t, nem pedig a feltételezett teológiában és 

filozófiában. 288Ily módon a filozófia és a történelem egyesült, és ennek eredménye lett a 

filozófiatörténet. A történelem a történetekből keletkezik (Koselleck). 289 

      Ilyen körülmények között a jogtörténet is fejlődött és változott. Az itt részletesen 

bemutatott három mintaügy ezt egyértelműen bizonyítja.290 Itt is kísérlet történt arra, hogy a 

többféle, egymástól eltérő jogtörténetből egyetlen jogtörténetet hozzanak létre, és azt 

autonómként pozícionálják. Ennek szélsőséges kulcsszava az "egyetemes jogtörténet" volt. 

Az "egyetemes történelemhez" hasonlóan az egyetemes jogtörténet is 1800 körül és után lett a 

kulcsszó (lásd Feuerbach, Mittermaier, Thibaut), 291majd 1900 körül Kohler, (p. 79) Rabel, 

és Coing, és a mai napig az újonnan megértett, dédelgetett kulcsszó maradt. A tartós cél 

"egyetlen nagy jogtörténet" volt (Mittermaier 1812).292 A történelemnek (a jogban) sokféle 
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"felhasználási módja" volt, mindenesetre több mint "háromféle", ahogyan azt az észak-

amerikai bírák szemszögéből felfedezték. 293 

      A nemzeti jogtörténetek nemzeti orientációkat feltételeznek. Kezdetben a "nemzeti" 

egyszerűen azt jelentette, hogy határokat szabunk magunk körül, és függetlenek akarunk 

lenni: megkülönböztetés, integráció és legitimáció. A szomszédságokat aztán határoknak, a 

végtelen versenyekben és háborúkban pedig ellenségeknek tekintik. Embercsoportokból 

törzsek és népek lettek; a népek nyelvi, kulturális, nemzeti, végül nemzetek feletti egységekbe 

szerveződtek. Ebben a folyamatban a történelmi igazságok értékes legitimációkká váltak. 

Mindenütt historizáló mítoszok keletkeztek a jogtörténetekben is: Trójai-római - angol és 

francia, római - gall - frank, germán - teuton, angolszász, római - olasz, kelta - ibériai - 

spanyol, germán - északi, svéd - gót, holland - batáv és mások. A latin világ újra a római jogra 

összpontosított. A germán világ ugyanígy próbálkozott, különösen Németországban, és 

megpróbálta újra felfedezni önmagát Tacitus antitípusában. A különösen vegyes német 

területen a jogrendszerek tekintetében a tudományos megértés és az igazság igénye 

megkövetelte a római és a hazai jogi viszonyok külön-külön történő bemutatását, amelyek 

valójában összefonódtak egymással. Ebből következett az 1750 után Göttingenben 

szorgalmazott tudományos elv, amely előírta, hogy a német-hazai és az elfogadott római jogot 

történeti szempontból is külön kell bemutatni. Ez a szétválasztás viszont egy egyre 

szelektívebb nemzeti érdeknek felelt meg, így "1789 után" szinte minden tanított és megírt 

jogtörténet tisztán nemzeti lett. A heidelbergi érzékeny tudós Zachariä 1841-ben 

szemléletesen ábrázolta a helyzetet egy mottóhoz hasonló szavakkal: "A nemzeti jog 

keletkezésének és fejlődésének magyarázatára tett kísérletben legalábbis szabad figyelmen 

kívül hagyni a nemzeti jelleg befolyását. Bizonyos, hogy egy nemzet karakterének alapjait 

megmagyarázni még egy olyan feladat, amelyet nehéz befejezni - valójában soha nem lehet 

teljesen befejezni. Mindazonáltal, mint más jelenségek magyarázatának alapja, a nemzeti 

jelleg megnyilvánulásai valóban elegendőek". 294Így vált most a nemzeti perspektíva 

uralkodóvá és csábítóvá a jellem lényegétől a jelenségek megnyilvánulásáig és vissza. 

Thomasius, Montesquieu és Hume némileg eltérő szójátékokat használva írtak a nemzeti 

karakterről. 295 

      Ugyanakkor azonban a gyakorlati jogi érdekek megkövetelték, hogy a jogi jelenségeket 

úgy mutassák be, ahogyan azok a mindennapi élet és a bíróságok gyakorlati ügyeihez 

kapcsolódnak - vagyis nem genetikailag elkülönítve. Ez olyan szakirodalmi tájat hozott létre, 

amelyben a Reichspublizistik és az usus modernus pandectarum a kapott római jog és a 

később gyakorolt hazai német jog integrálásával a ius patriummal296 és a jogi lexikonokkal 

ellátott intézményes tankönyvekben szerepelt. Az élő "vegyes joggal" kapcsolatos német 

problémák nagyszámú jogalkotás nélkül olyanok voltak, amelyek más európai országokban 

nem, vagy kevésbé jelentkeztek. Anglia mindenesetre nagyrészt egyedül állt a common law-

jával. A spanyol monarchiák újra és újra összeolvasztották hazai jogrendszereiket. 

Franciaország követte, teljesen központosítva, a tizenhetedik században. 

      Olaszország kitartott dicsőséges római örökségének a lehető legkevésbé megzavartalanul 

hagyása mellett, és mellette a gyakorlatban és az igazságszolgáltatásban is megőrizte nagyon 

is élő gyakorlati jogi kultúráját. De a XVIII. század végén a nemzetépítés egyre általánosabbá 

váló tendenciájával "a jog egységesítésének igénye megragadta ... az összes kialakulóban lévő 

modern államot". 297 

       A nemzeti jogtörténetek első megjelenése azonban nem egyszerűen az így egységesülő 

joggal párhuzamosan zajlott. Különleges indítékoknak kellett érvényesülniük. 

Németországban a reformáció, a római egyház és a császári jog ütközése idézte elő 1643-ban 

Conring új válaszát. Franciaországban a központi nemzetépítés befejezése XIV. Lajos alatt 

jótékonyan hatott Fleury első összefoglaló visszatekintésére 1674-ben. Angliában Hale a 

jogtörténet segítségével egyúttal az ország egységét is megerősítette az 1649 és 1688 közötti 
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különleges politikai és vallási zavargások idején. Mindenesetre az általános nemzetépítés, a 

vallási viszonyok és a Rómához való viszony, a mindenkori államépítés, a képzett jogászok 

kompetenciája és a jogi oktatási programok együtt játszottak szerepet a jog reformok révén 

történő javításának politikai igényével. Ez tette a nemzeti jogtörténetek történetét 

fáradságossá, meglehetősen változatossá, sőt némileg színessé. A XIX. században az állami és 

népi értelemben vett "nemzetiség" iránti vágy eszméje vagy ideológiája egész Európában 

uralkodóvá és merevvé vált. Teljes nemzeti jogtörténetek, immár állami nemzeti és népi 

nemzeti, egyszerre jelentek meg mindenütt, igen magas történeti-tudományos szinten. 

       A nemzeti jogtörténetek európai találmányait böngészve az ember végül is észrevesz egy 

feltűnő közös vonást. Ezt nem könnyű konkrétan megmagyarázni. A legkorábbi nemzeti 

jogtörténetek mindegyike 1670 és 1680 között jelenik meg: 1672-ben Stiernhöök (sz. 1596) 

Svédországban, 1700 előtt Cortes (sz. 1624) Spanyolországban.298 Cortes megelőzte Fleury 

(sz. 1640) franciaországi műve (1674), 299valamint Hale (sz. 1609) műve (második előadás) 

1674-ben.300 Ekkor jelent meg Conring (sz.1606) műve. valamivel korábban, 1643-ban. 

Hale-hez hasonlóan Conring is valamivel idősebb volt, mint a többi fontos szerző. 1600 után 

ez szinte egyetlen generációs kohorsz. Conring számára a németországi politikai és vallási 

helyzetet már feltárták, ami magyarázhatja korai foglalkozását vele.301 Találkoztak-e ezek a 

tudósok valamikor Svédország és Spanyolország között? Mégpedig a tanulmányaikra való 

hosszas felkészülésük idején? Ezt természetesen nem lehet feltételezni. Másrészt mindannyian 

a magas tisztségeket és magas iskolázottságot igénylő pozíciókat betöltő, művelt európai jogi 

elithez tartoztak. Egy európai jogi szakma részei voltak, annak európai oktatási hálózataival. 

A hálózatok intenzitása nyilvánvalóan jelentős volt, akár külföldi tanulmányok (Conring), 

akár utazások (Stiernhöök), akár hazai egyetemes jogi tanulmányok (Hale, Fleury), akár 

előadások, esetleg latin nyelvű levelezés révén. Mindannyian aktív jogászok voltak, de 

bizonyos mértékig megengedhették maguknak azt is, hogy időt fordítsanak a jogtörténetre, és 

készenlétben álltak, ha más tényezők, például az államépítés, a nemzetépítés és az előadói 

tevékenység erősítette az iránta való érdeklődést. Ez még a XVIII. század végén is igaz a 

portugál Melo Freire és a dán Kofod Ancher esetében. Általánosságban elmondható, hogy 

mindenekelőtt az 1648-as westfáliai békét nevezhetjük nemzet-elősegítő tényezőnek. Hogy 

nyersen fogalmazzak: Mindenhol, itt volt az ideje, hogy törődjünk saját magunkkal. 

       Az is érdekes lehet, ha lehetséges megállapítani, hogy a nemzeti jogtörténetek és a 

nemzeti történetek párhuzamosan futnak-e. A legismertebb nemzeti történetek közé tartozik 

Paolo Emilio De Rebus Gestis Francorum (1516-20), Polidoro Virgilio Anglica Historia 

(1534), Juan de Mariana De rebus Hispaniae (1592) és Francesco Guicciardini Storia d'Italia 

(1561-64), valamint P. C. Hooft Nederlandsche histoorien (1642-54) című műve. A dátumok 

már a kezdetektől fogva egyértelművé teszik, hogy a jogtörténet a történeti érdeklődés kései 

gyermeke volt. Nem szabad azonnali kapcsolatot feltételezni. A jogászosztály és annak 

professzionalizálódása itt döntő szerepet játszik. 

        Hogyan nézett ki a jogtörténeti tárgyak tényszerű alakulása? Erre a meglehetősen 

fáradságos kérdésre az Eichhornéval való felületes összehasonlítással kaphatunk némi választ. 

Mint látható, Eichhorn a legteljesebb állam- és jogtörténetet produkálta. A külső és belső 

jogtörténetet viszonylag átfogóan és ennek megfelelően nagy terjedelemben (2800 oldal) 

tárgyalta. Ha jól tudom, a mai napig nincs semmi hasonló, kivéve Holdsworth-t Angliában. 

Holdsworth-szel ellentétben azonban Eichhorn a lehetőségekhez mérten mindent a 

forrásokból dolgozott fel, és korának megfelelő szintre hozta elbeszélését. Ezt nem 

leértékelésnek szánom, de ez is különbséget jelent. Csökkenő intenzitással és terjedelemmel 

említhető Péres-Prendez nagy spanyol jogtörténete, Stolleis 1600 utáni német közjogtörténete, 

Coing 1500 utáni európai polgári jogtörténete. A késő huszadik században a jogtörténet 

"szociológiai" vagy "társadalmi-gazdasági" megközelítésének kiszélesítésére is történtek 
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kísérletek. Ez a szerződési jog és a büntetőjog, valamint a munkajog, a szociális jog, a 

családjog és az öröklési jog esetében is könnyebben menne. 

        Az általános, absztrakt polgári jog esetében azonban nagyon nehéz lenne. Ott ugyanis 

meg kell határozni és figyelembe kell venni az általános normákban rejlő társadalmi és 

gazdasági lehetőségeket és kockázatokat. Ez eddig nem sikerült átütő módon. Az 

mindenesetre világos, hogy az európai jogtörténet megalkotásának feladata igen igényes, még 

inkább annak tematikus kiterjesztése. 

       Helytelen lenne a régebbi jogtörténeteket a jogi kérdésfeltevéseikkel történelmietlennek 

bélyegezni. Egy Conring és egy Hale teljesen jogos kérdésfeltevéseik és megismerési 

érdeklődésük keretében kétségkívül ambiciózusan és történeti távlatból dolgozott a jogi 

jelenségek fejlődésén. A sok régi jog miatt egy jó jogtudósnak a történeti oldalához is 

hozzáértőnek kellett lennie. Emiatt nem sorolnám Conring, Hale, Fleury, Cortes és Stiernhöök 

történeteit a kitalációk közé. Jogtörténeteik a korszakukhoz képest zseniálisan 

alátámasztottak, és éppen ezért dicsérték őket. Ezért is használhatók ma is. Teljesen világos, 

hogy értelmezéseket és nem a valóság ábrázolását adták elő - mint minden elbeszélő és kutató 

a történelem területén. A történelmet mint találmányt kijátszani az objektivizmusokkal 

szemben félrevezető. Így a módszerről szóló régi viták új köntösben folytatódnak, de 

valahogyan sterilek maradnak. Egyszerűen arról van szó, hogy különböző tudásérdekek és 

különböző módszertani következmények. Szükség esetén tehát lehet vitatkozni a különböző 

tudásérdekek igazolásáról, és akkor a normákkal lesz probléma. Ez azonban nem változtat 

azon a tényen, hogy ez a "nagy nemzeti narratíva", amely oly sokáig uralkodott, úgy tűnik, 

véget ért. A tudásérdekek máris változásban vannak. A kérdés mindig az marad, hogy miért és 

milyen indoklással. Minden tiszteletem mellett, a régebbi nacionalizmus és a modern 

nacionalizmus közötti nagy távolság nem maradhat vizsgálat nélkül. A modern tömeges 

nacionalizmus, amely oly sokat és oly sokakat elért és megmozgatott, csak a XIX. században 

kapott lendületet. Ehhez olyan új vívmányokra volt szükség, mint az általános 

hadkötelezettség és a tankötelezettség, a gőzhajók, a vasút és az automobil, a napilapok és 

végül a modern népi háborúk. 

       Új utak az Újvilágban és új partok hívogatnak: Candide, Georg Forster Cook kapitánnyal, 

Charles Darwin és Jules Verne üdvözletét küldi. És végül néhány dolog még vissza is tér. A 

jogtörténetek ugyanis sokáig nagyon is európai módon kezdődtek - Rómával, a germán 

népekkel és a nemzeti recepciókkal. Ettől azonban fokozatosan elváltak, fókuszáltabbá és 

szelektíven nemzetivé váltak, más folytonosságokkal legitimálva jelenüket. A kevésbé 

nemzeti új partok tehát nem csak előttünk vannak. 

 

 

 

 

Jegyzetek: 

 

(1) Ezt a fejezetet savigny-i barátom és segítőm emlékének ajánlom, akinek elvesztése 

fájdalmas és korai volt: Aldo Mazzacane. Nagy köszönettel tartozom a kis res publica 

scientifica-omnak, amely sok lényeges segítséget nyújtott nekem: Laura Beck-Varela, Lars 

Björne, Wim Decock, Gerhard Dilcher, Lena Foljanty, Thomas Gergen, Jean-Louis Halpérin, 

Adelheid Krah, Kent Lerch, Mario G. Losano, Thiago Reis, Frank Schäfer, Boudewijn Sirks, 

Michael Stolleis és Cristina Vano. Sajnos, végül nem tudtam az összes hivatkozást és 

javaslatot - messze nem - beépíteni, nemhogy az egyes országok olyan mélyreható vizsgálatát, 

mint ahogyan azt eredetileg terveztem. A kompetencia és a hely ráadásul elkerülhetetlenül 

meglehetősen korlátozott. 
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(2) Ebben a tekintetben nagyon hasznos a Volker Reinhardt (szerk.), Hauptwerke der 

Geschichtsschreibung (Kröner 1997) áttekintése, amely meglehetősen pontos munkaleírásokat 

tartalmaz. Amennyire meg tudtam állapítani, angolul nem létezik hasonló munka. 

(3) Lásd a Lehrbuch der Juristischen Encyclopädie, itt a második kiadás, Berlin, A. Mylius 

1799, 16. §-ában Tria tanításáról (mi a helyes?), a jogfilozófiáról (ésszerű-e, hogy így van?) 

és a jogtörténetről (hogyan lett így?). 

(4) Ezt mutatja be Justus Möser (1720-94) gazdag példáján Joachim Rückert, "Historie und 

Jurisprudenz bei Justus Möser" in Michael Stolleis et al (eds), Die Bedeutung der Wörter: 

Studien zur europäischen Rechtsgeschichte: Festschrift für Sten Gagnér zum 

70. Geburtstag (Beck 1991) 357-81. 

(5) Lásd alább a II. 

(6) Pérez-Prendes kisebb szakaszokat kínál a társadalmi-gazdasági kérdésekről 1964/1999 

(lásd 9. sz.): 282-7 a római korról; 390-6 a törzsi jogról; 503-8 a nyugati gótokról; 886- 907 a 

középkorról; 1135-98 a ius commune-ról, de 896 ff kivételével nagyon általánosan is bemutat 

néhány jogi "eszközt"; Uwe Wesel időközben a Geschichte des Rechts (1997, 4. kiadás Beck 

2014) című könyvében bevezető fejezetet írt a "gazdaságról", recenzióm (1999) 32 Krit Justiz 

638-43-ban; a "gazdaság" azonban alig kapcsolódik a jogi rendelkezésekhez. Mégis, 

gazdagabb anyagot nyújtanak a következők: különösen a régebbi német közgazdászok, mint 

Adolph Wagner, Gustav Schmoller, Lujo Brentano, Max Weber, Werner Sombart, Karl Diehl 

és mások, valamint most már Douglass North óta az újabb intézményi közgazdászok is. 

(7) Gustav Hugo, először mint Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis auf unsere Zeiten (Berlin, 

A. Mylius 1790), de a címnél szűkebben, szinte kizárólag a római elemekről és a 

jogtudomány történetéről; később kettéosztva mint Lehrbuch der Geschichte des Römischen 

Rechts (1799, 11. kiadás 1832, 1226 o.) és Lehrbuch der civilistischen Litterairgeschichte 

(1812, 3. kiadás Berlin, A. Mylius 1830, 672 o.). 

(8) Hugo visszautal Leibniz Nova methodusára (1667, Christian Wolff szerk., 1748) és 

Reitemeier 1785-re, valamint Pütter 1757/1767-re és az egyháztörténész Ludwig Th. Spittler 

Göttingenből; lásd pl. Hugo, Geschichte des Römischen Rechts (n 7) (5. kiadás 1815, §§ 2, 

15; és 9. kiadás 1824) 2, még nem a 2. kiadásban, 1799; Hugo, Beyträge zur civilistischen 

Bücherkenntnis der letzten vierzig Jahre, vol 1 (Berlin, A. Mylius 1828) 485 az 1828-as 

jegyzetben; Hugo, Lehrbuch der Juristischen Encyclopädie (8. kiadás, Berlin, A. Mylius 

1835) 35. Fedor V. Taranowsky tanulmánya, "Leibniz und die äußere Rechtsgeschichte" 

(1906) 27 ZRG GA 190-233, hasznosan vonja be a XIX. századi német vitát. De tévesen látja 

problémának, hogy Hugo akaratlanul is különbözik Leibniztől. Hugo kifejezetten kifejtette, 

hogy a kifejezéseket Leibniztől kölcsönözte, "de nem teljesen a mi értelmünkben", lásd Röm. 

Rechtsgeschichte (1824) 2. Hugót itt §§-ok szerint idézzük, mert így különböző kiadások 

használhatók; sajnos később áttért a szakaszjelzés nélküli oldalszámozásra. 

(9) Lásd Jose Manuel Pérez-Prendes és Munoz-Arracco, Apuntes de historia del derecho 

Espa?ol (Graficas Menor 1964) 15, a franciaországi Klimrathra való hivatkozással, valamint a 

kétkötetes, alaposan átdolgozott új kiadás, Historia del derecho espa?ol (Servicio de 

Publicaciones Facultad Derecho, Univ. Complutense 1999). 

(10) Mint Hugo, Geschichte Röm. Recht 1799 (n 7) §15. 

(11) Erről Hugo ír részvétet a Beyträge 1828-ban (8. sz.); lásd Savignyra vonatkozóan a 

kommentárt Joachim Rückert és Frank L. Schäfer, Repertorium der Vorlesungsquellen zu 

Friedrich Carl von Savigny (Vittorio Klostermann 2017) 6. kötetében. Savigny kapcsolatának 

részletesebb elemzése nem létezik. Savigny előadását még nem szerkesztették. 

(12) Az 1824-es kiadás szerint. 

(13) Lásd a szintén európai nagy cikket: "Volk, Nation, Nationalismus, Nationalismus, 

Masse", írta Reinhart Koselleck, Fritz Gschnitzer, Bernd Schönemann, Werner Conze és Karl 

Ferdinand, in: Otto Brunner, Werner Conze és Reinhart Koselleck (szerk.), Geschichtliche 
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Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1975 ff), 

7. kötet (Klett-Cotta 1992) 141-431. 

(14) Rendkívül sokat profitáltam a nacionalizmusról szóló kiterjedt szakirodalomból. Itt 

azonban lehetetlen mindet felsorolni, és csak egyenként fogok utalni rá. 

(15) Erről nagyon ösztönzően szól Andreas Suter, "Nationalstaat und die "Tradition von 

Erfindung" " (1999) 25 Geschichte und Gesellschaft 480-503, 482. 

(16) Találóan hangsúlyozza Michel Morineau, "Régions et nations entre trois colloques" in 

Rainer Babel and Jean-Marie Moeglin (eds), Identité régionale et conscience nationale en 

France et en Allemagne du moyen age ? l'époque moderne (Jan Thorbecke 1997) 445-53, 451. 

(17) Minden példa a Hauptwerke (n 2) példáiból származik. Nagyon pontos és tanulságos 

leltárt, különösen a kora középkortól a XIX. századig terjedő időszak jogforrásainak 

tekintetében, kínál Götz Landwehr, ""Nation" und "Deutsche Nation"-Entstehung und 

Inhaltswandel zweier Rechtsbegriffe . . . ' in Heinrich Ackermann, Jan Albers és Karl August 

Bettermann (szerk.), Aus dem Hamburger Rechtsleben: Walter Reimers zum 65. Geburtstag 

(Duncker & Humblot 1979) 1-35. 

(18) Az általános előadásokat V. Piano Mortari (1980), O.F. Robinson et al (1985), R.C. Van 

Caenegem (1991), H. Hattenhauer (1992), A. Padoa-Schioppa (1995 és 2007), Italo Birocchi 

(2002), J.-L. Halpérin (2004 és 2009), M. Schmoeckel (2005), P. Grossi (2007), A. Padoa-

Schioppa (2007), U. Wesel (2010) és H. Schlosser (2012). Speciálisabb előadások például R. 

C. Van Caenegem az eljárásjogról (1973), a jogi szakmáról (1987), a polgári jogról (1988) és 

az alkotmányjogról (1995); H. Coing (1973, 1985 és 1989) a polgári jogról és az eljárásjogról; 
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6 (1920-21) 95-105 című kötetekben. 

(204) Lásd XV. oldal: "Leges nostras, pro dolor! nemo ad hanc usque diem tractavit pro 

dignitate . . . '. 
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Encyclopaedia 2009 (144. sz.) 354-9. számában; lásd továbbá Aldo Mazzacane, "Neuere 

Rechtsgeschichte in Italien" (1992) 14 Zs für Neuere Rechtsgesch 243-59; és Bernardo Sordi, 

"Recent Studies of Public Law History in Italy (1992- 2005)" (2007) 29 Zs für Neuere 

Rechtsgesch 260-76. számában. Mazzacane gazdag, tudománytörténeti érzékenységű cikke 

egy fontos olaszországi formálódási szakaszról időközben még jobb következtetéseket ad, 

mint 1992-ben. Sordi jól tájékozottan és érdekesen folytatja - némi tudománytörténet nélkül 

tulajdonképpen nem lehet megérteni a tudományt. 

(206) A középkor utáni időszak sokáig kevéssé volt kutatott; lásd például az úttörő Holthöfer 

1977-ben Coing (26. o.) 103-ban: "Az újkor [azaz itt az 1500 körül kezdődő] szokásjog 

mindmáig mostohagyerek volt nemcsak a doktrínatörténet, hanem a tudománytörténeti 

kutatásban is, és irodalom. Ez még mindig az aranykor, klasszikusnak tekinthető, a ius 

commune, hogy ők teszik 

a saját előnyükre használják. 
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(207) Lásd különösen Manlio Bellomo, L'Europa dell'Diritto commune (Il Cigno Galileo 

1988), németre fordítva: Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius 

Commune (Beck 2005), angolul 1995; lásd különösen az első kiadás előszavát, 1. kk, 13-15. 

fejezet ("Die Ruinen der Moderne"), 4.1. fejezet és befejezés, 8.14. fejezet; Paolo Grossi, 

L'Europa del Diritto (Laterza 2007), német fordítása: Das Recht in der europäischen 

Geschichte (Beck 2010) 62/ch I 2.7. és 54 ff/ch I 2. fejezet.5, angol 2010, francia 2011 - két 

remek könyv két mestertől, akik a modernitással, individualizmussal, jogalkotással és 

demokráciával - egyszóval az assolutismo giuridicóval, ezzel a "vaspáncéllal" - kapcsolatos 

kritikáikat egy jobb és (bár a ius commune-nak köszönhetően) egységes Ancien Régime 

nagyszerű narratívájává dolgozták fel, lásd különösen Grossi 112 f.; a kontraszt, az biztos, 

hogy tanulságos, és nem feltétlenül nosztalgikus vagy ideológiai; a hangsúly azonban 

viszonylag éles. 

(208) Vö. a történelmi művekről szóló, meglehetősen terjedelmes és részletes beszámolót 

Federico Patetta, Storia del diritto italiano. Introduzione. Edizione postuma ampliata a cura di 

L. Bulferetti (Giappichelli 1947) 161-94. 

(209) Lásd a teljesebb beszámolót: Italo Birocchi és Antonello Mattone (szerk.), Il Diritto 

patrio tra diritto commune e codificazione (secoli XVI-XIX) (Viella 2006). Ott a 

terminológiáról is találhatunk összehasonlító információkat, kivéve a ius propriumot (23-7). 

(210) Például különösen Bellomo 1988 (207. o.) 4. és 5. fejezete. A kifejezést azonban nem a 

forrása szerint vezeti be, hanem inkább "a heterogén helyi jogi normák széles körű 

sokféleségének" megnevezéseként veszi, amelyet "a ius proprium gyűjtőnévvel 

azonosíthatunk" (81); hasonlóképpen Grossi (n 207) I. kk. 2.7., 63. o. és több helyen. 

(211) Hasonlóképpen, de óvatosabban lásd Grossi 2007 (207. o.) 63 f.; a perspektívákról a 

tanulságos Bellomo 1988 (207. o.) 4.1. és 7.1. fejezet. 

(212) Úgy tűnik, erről nem készült tanulmány. Az 1860 körüli időszakot Giacomo Pace 

Gravina, "Una cattedra nuova di materia nova" című műve csupán ecseteli: Storici del diritto 

in Italia dall "unit? alla grande Guerra" ', in Italo Birocchi and Massimo Brutti (eds) Storia del 

diritto e identit? disciplinari: tradizioni e prospettive (Giappichelli 2016) 44-62, 45 f, 

egyébként Cortese 1982, Viora 1977 és Paradisi 1946/47 hivatkozással. 

( 213) Gravina 2016 (n 212) 44. 

(214) Carl J.A. Mittermaier, "Rechtsgeschichte Italiens" [recenzió Sclopis és Cibrario 1840] 

in (1841) 13 Kritische Zs für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes 90-107, itt 

90 s. 

(215) Erről Mazzacane 1995 (223. sz. alatt) 94 f, valamint Cristina Vano, Giovanni 

Lomonaco. Due scritti sul foro Napoletano con una nota di lettura (Jovene 2012) XXIV f; 

Mittermaier már a 14 Kritische Zs für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes 

567 f. (1842) című művében dicsérőleg nyilatkozik róla. 

(216) Erről a Vano (előző jegyzet) XXVII-XXIX. és a Lomonacóról szóló kiadásról vele 

együtt. 

(217) Lásd mindenekelőtt Domenico Maffei, Gli inizi dell'umanesimo giuridico (1956, 

újranyomás Giuffré 1972); rövidebb áttekintés például Bellomo 1988 (207. sz.) 8.4. 

fejezetében. 

(218) Erre jó forrás Reinhardt 1997 (2. sz.) 253-7, részletesebben és tömören különösen Felix 

Gilbert, lásd Guicciardini, Macchiavelli und die Geschichtsschreibung der italienischen 

Renaissance (1968 és mások) új kiadását (német fordítás, de Gruyter 1991). 

(219) Az egyik ilyen eredmény Muhlack (57. sz.) 219. és 219. és azt követő intenzív 

tanulmánya. 

(220) Például a történész Muhlack (57. o.) 228. 

(221 ) Vö. Maffei 1956 (217. sz.) 175; Bellomo 1988 (207. sz.) 8.5. és 6. fejezet. 

(222) Vö. csak Birocchi 2006 (209. sz.) 28. 
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(223) Vö. különösen Aldo Mazzacane, "Egy jogász az Egyesült Olaszországért: The Training 

and Culture of Neapolitan Lawyers in the Nineteenth Century" in Maria Malatesta (szerk.), 

Society and the Professions in Italy, 1860-1914 (Cambridge University Press 1995) 80-110, 

itt 100 ff/ch 9 általánosságban és 10 az egyetemekről (ez egy bővített kiadás 1994-ből: 

"Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo ottocento", in Mazzacane 

and Cristina Vano (eds), Universit? e professioni giuridiche in Europa nell'et? liberale (Jovene 

1994) 78-113, valamint Mazzacane, "Scienza e nazione. Sulle origini dell diritto italiano nella 

storiografia giuridica di fine Ottocento" in (1990) Scienza e Politica 3, 15-30). 

(224) Ezt a politikai formák szempontjából vizsgálva Antonio Padoa Schioppa, "La Storia del 

Diritto Italiano: Una Identit? problematica", in Italia: Origini, Aspetti e Problemi di una 

Identit? Nazionale (Istituto Lombardo 1999) 191-216, itt 205: Az önkormányzatok, a pápai 

államok és a Regno di Napoli e Sicilia Itáliája. 

(225) Róla például Mazzacane in Stolleis, Juristen (n 27) 164 f és idem in Dauchy 2016 (n 

106) 214-16. 

(226) Dei difetti della giurisprudenza (Velence 1742); róla Birocchi in Dauchy 2016 (n 106) 

268-71. 

(227) Mazzacane 1995 (223. o.) 81 f, 91 ff, az 1799 utáni erős francia-liberális hatások után; a 

főszereplőknek többször is száműzetésbe kellett menekülniük Torinóba. 

(228) . . dalla Fondazione di Roma sino ai nostri tempi e nella monarchia di Savoia in 

particolare (Torino 1847) VIII és 316s. Róla is részletesen Mario G. Losano: I Carteggi di 

Pietro Luigi Albini con Federico Sclopis e Karl Mittermaier (1839-1857) bevezetőjében. Alle 

origini della filosofia dell diritto a Torino (Accademia delle scienze, Torino 2014) 5-77, 

Mittermaier tájékozott áttekintésével az olaszországi jogtörténetírás helyzetéről (233-45; lásd 

a német eredetit a 214. sz. alatt), valamint Losano, Alle origini della filosofia dell diritto a 

Torino: Pietro Luigi Albini. Con due documenti sulla collaborazione di Albini con 

Mittermaier (Accademia delle scienze di Torino 2013), a Storia ott 35-7. Albini a 297 f. 

oldalon (ha röviden is) megemlíti az elődök nevét, köztük Mittermaierét. 

(229) Róla például röviden lásd Laura Moscati in Stolleis, Juristen (27. o.). 

(230) Lásd fentebb 144. o.; Mittermaier esetében az 1850. évi recenziója (228. o.) 238, 

hasonlóképpen 1841 (214. o.). 90 f és 91-100, részletesen Sclopis I 1840. 

(231) Ami az "Italia" szó különböző konkrét, nem általános-nemzetiségi, hanem nemzeti 

vonatkozásban történő használatát illeti. 

kapcsolatok lásd az érdekes hivatkozásokat: Schioppa 1999 (224. o.) 207 f. (232 ) Albini 1847 

(228. o.) 120-9. 

(233) Prefazione 1860-tól a francia fordításhoz, itt az 1. kötetből, 2. kiadás, 1863, 13. 

(234) Lásd csak Patetta 1947 (n 208) 187: "opera veramente capitale, tanto che si potrebbe 

forse far cominciare da lui la vera storia del diritto italiano, ponendo lo Sclopis e gli altri 

principali scrittori fin qui enumerate fra I precursori". 

(235) Erről most áttekintést ad C.J.H. Janssen, De wetenschappelijke Beoefening van het 

Burgerlijke Recht in de lange 19e Eeuw (Kluwer 2015); továbbá további és konkrétabb 

áttekintést a Geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap sorozat 3. részében.1. 

Sybrandus Fockema Andreae (1904-68): Geschiedenies van de nederlandsche Wetenschap 

van de nederlandsche Rechtsgeschiedenie (Amsterdam 1950) és Pieter van Heijnsbergen: 

Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland (Amsterdam 1925) című, életrajzi 

szempontból simább beszámolója. 

(236) Nagyon tanulságos összehasonlító tanulmányt írt Raoul Van Caenegem: "Reflexions on 

the Place of the Low Countries in the European Legal History" in Europäisches Rechtsdenken 

in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, vol 1 (Beck 

1982) 3-17, szintén jó irodalmi hivatkozásokkal; emellett néhány rövid utalás Hansjörg 
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Pohlmann in Coing II 2, 1976 (n 26) 469-501, a teljesen helyi jogalkotásról és a kizárólag 

programszerű egységesítési kísérletekről (471) a XVI. században. 

(237) Általános információkért lásd Van Caenegem 1982 (236. sz.) 5-8; ezt követve Van 

Caenegem, Judges, Legislators and Professors. Fejezetek az európai jogtörténetből 

(Cambridge University Press 1987). 

(238) Söllner in Coing II 1, 1976 (n 26) 522 f; nagyon tömör áttekintés Laurens Winkel, 

"Hollandia" in Oxford Encyclopaedia 2009 (144. o.) 4. kötet, 225-7. 

(239) Govaert van den Bergh, The Life and Work of Gerard Noodt (1647-1725) (Oxford 

1988); általánosabban: Govaert van den Bergh, Die holländische elegante Schule 

(Klostermann 2002). 

(240) Van den Bergh (239. o.) 133-5 1773-ra vonatkozóan. 

(241) Erről legutóbb különösen Robert Feenstra beszélt a Stolleis, Juristen (27. sz.) 

könyvében 265-8. 

(242) Vö. a fenti szöveget a 120. és 145., 169. sz. alatt Hale és Fleury esetében 1675 körül. 

(243) Lásd Fockema Andreae szép kiadását (2. kiadás, Arnheim 1910) egy egész kötetnyi 

kommentárral. 

(244) Lásd a fenti szöveget a 66. pontnál. 

(245) Erről különösen Van Heijnsbergen (235. sz.) 120 ff. és 139 ff., 145 az egyes 

tanulmányok felsorolása. 

(246) Itt is sok köszönet Boudewijn Sirksnek az információért. 

(247) Het nederlandsch burgerlijk wetboek, vergeleken met het weitboek Napoleon 

(Amszterdam 1838), posztumusz szerkesztette fia és unokaöccse. Carel Asser, 1780- 1836, 

jelentős jogászcsaládhoz tartozott, és az 1838-as Bürgerliches Gesetzbuch [Polgári 

törvénykönyv] jogi bizottságának titkára volt. 

(248) Lásd egyszerűen az előszót 1-5, a kontextus szempontjából jó, Holthöfer (26. o.) 1253-

6. 

(249) Erről Ernst Holthöfer kiváló áttekintése: Coing, Handbuch (n 26) III 3, 1982, 1169 ff 

Belgiumról és 1191 ff Hollandiáról. 

(250) Nem tévesztendő össze fiával, Joachim Pieterrel, aki politikus és Utrecht polgármestere 

volt, és aki ma sokkal híresebb. 

(251) Itt a frissített 2. kiadásból Bohn 1923, 185 ff. 

(252) Lásd azonban a Bijtragen tot de nederlandsche Rechtsgeschiedenis című terjedelmes 

gyűjteményét, 5 kötet (Bohn 1888-1914). 

(253) Adrian de Goede, Nederlands Rechtsgeschiedenis. Deel 1 und 2 (Kroese 1949 és 1953, 

328 és 576 ff.). Az 1. §-ban az egységes tárgy kérdését óvatosan mérlegeli, és más egyértelmű 

kritériumok hiányában a tényleges jogi érdekeltek válaszolnak rá, tehát sem kifejezetten 

állami nemzeti, sem pedig népi nemzeti. A "szociológiai" kifejezést a 2. rész előszavában 

veszi elő, 1953. Ezt azonban nem szigorúan szocio-empirikus értelemben veszi, hanem 

egyszerűen a perspektíva tisztán jogi szemléleten túli, világos, politikai és gazdasági 

kiterjesztését jelenti. 

(254) Johan Philip Monté ver Loren, Hoofdlijnen uit de Ontwikkeling der Rechterlijke 

Organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafvse omwenteling (3. kiadás, de 

Vroede 1961, 219 oldal; 7. kiadás, J. Spruit Deventer 1987, 345 oldal). 

(255) Pieter Gerbenzon és Nikolaas E. Algra, Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van 

het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur (először Tjeenk 

Willink 1961; 1969, 6. kiadás, 1987). Antonie J.M. Kunst Historische ontwikkeling van het 

recht (Zwolle 1967, 2. kiadás, 1968) című műve nemcsak Hollandiával, hanem általában a 

joggal foglalkozik. 

(256) Vö. például a tulajdon és a szabadság eróziójáról szóló rövid passzust. 

szerződés a tizenkilencedik században 1972, 393-6. o. 
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(257) Valójában nincsenek korai jogtörténetek. Az általános történelemhez lásd legutóbb 

Andres Hasekamp, A History of the Baltic States (Palgrave Macmillan 2010); a 

jogtörténethez lásd most a Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2008 ff. 2. 

kiadásában Marju Luts-Sootak "Estland" című cikkét, az 1. kötetben (E. Schmidt 2008) 1429-

30. o., Thomas Taterka "Lettland" című cikke (2016. III. kötet, 853-5. o.), valamint Mathias 

Niendorf "Litauen" című cikke (III. kötet, 1012. o.); lásd még Marju Luts-Sootak "Baltic 

Nations" című cikkét az Oxford Encyclopaedia 2009 (144. o.) 1. kötet, 253-7. o.). 

(258) Pia Letto-Vanamo nagyon helyesen panaszkodik az északi (és keleti) országok általános 

elhanyagolására "Nordische Rechtsgeschichte: eine europäische Variante?" című 

jelentésében. (2013) 35 Zs für Neuere Rechtsgesch 112-24; Dauchy új kötetéből (106. sz.) 

szintén hiányzik az összes jelentős északi szerző ebben az összefüggésben. Ez néha a 

korszellemnek tulajdonítható, de a nyelvi korlátok is óriásiak. Sajnos nem vagyok abban a 

helyzetben, hogy néhány hivatkozás összeszedésénél többet tehessek, annál is inkább, mert 

még Björne (n 260) tudástörténete is csak svédül érhető el. A skandináv országok Schulze 

(19. o.) ország-összefoglalójából is hiányoznak. 

(259) Még egyszer köszönet Lars Björne-nek a kedves és pontos hivatkozásért. 

(260) Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia, 1-4. kötet (Institutet för 

rättshistorisk forskning 1995-2007). 

(261) A témával kapcsolatban lásd itt az 1. kötetet a kezdetekről 1815-ig, a 2. kötetet 1815-

70-ig. Az 1. kötetben az I. fejezetben a Stiernhöökről Lundiusnak Svédországban 1700-ig (39-

42); az I. kötetben a 4. fejezetben Dánia és Norvégia (51 f); a II. fejezetben a 2.2.4. fejezetben 

Svédország és Finnország 1800-ig (93 f); és a II. kötetben a 3.7.3. fejezetben Dánia és 

Norvégia 1800-ig (200-3). A III. fejezet 6.1. fejezete a "hazafiságról" tartalmaz összefoglalót 

(362-70). 

(262) Erről lásd Günther Birtsch (szerk.), Patriotismus (Meiner 1991) (= Aufklärung. 

Interdisziplinäre Halbjahresschrift, vol 4 no 2), igaz, csak Németországról. Ehhez képest a 

hazafiság általában idealista-liberális és korszakkritikus volt, ahogyan azt az egésznek a 

legjobbat kívánta (3 f). 

(263) Lásd: En Dansk Lov-Historie, 2 vols (1769, 1776); róla röviden Ditlev Tamm in 

Stolleis, Juristen (27. sz.) 361; továbbá Björne 1995 (260. sz.) 200-2; de itt mindenekelőtt 

Tamm, "Patriotische Rechtsgeschichte und nationale Identität" in Michael Stolleis et al 

(szerk.), Die Bedeutung der Wörter. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Festschrift 

für Sten Gagnér zum 70. Geburtstag (Beck 1990) 509-20. 

(264) Grundrids af den danske Lovhistorie (két kötet, Koppenhága 1822-3, 2. kiadás, 1860, 

reprint 1880) és Grundriss der dänischen Rechtsgeschichte. C. G. Homeyer fordítása (Berlin 

1825) egy kötetben. Kolderupról röviden lásd Ditlev Tamm in Stolleis, Juristen (n 27) 363 f; 

értékes az összefüggések szempontjából Carl G. Homeyer előszava és melléklete az 1825-ös 

német fordításhoz, rövid folytatással 1683-ig. 

(265) Forelaesninger over den norske Retshistorie (2 kötet, Kristiania 1880, 1883), az 1864-

ben kezdődő előadásokból (lásd III.). 

(266) Jaakko Forsman, Suomen lainsäädännön historia. Sen pääpiirteet (1. rész, Helsinki 

1896); róla Pia Letto-Vanamo in Stolleis, Juristen (n 27) 218 f. 

( 267) Tamm, 1990 (263. sz.) 510. 

( 268) Tamm, 1990 (263. sz.) 511 ff. 

(269) Kolderup-Rosenvinge 1825 (n 264) 2. §. 

(270) Erről Sten Gagnér elemzése, a "Hagerups Zeitschrift", németül 

az eredeti fordítása 1999-ből, in Gagnér, Abhandlungen (lentebb 282. sz.) 615-750. 

(271) Ez a szakasz Lars Björne hivatkozásait követi. 

(272) Holmiae 1672, 433 oldal; lásd a gyönyörű új fakszimile kiadást, Stockholm 1962. 
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(273) Az egyes fejezetek elején található összefoglalók nem egyeznek meg pontosan a 

tárgymutatóban találhatóakkal. 

(274) Kritikus vélemény Pia Letto-Vanamo, "Johan Stiernhöök - en europeisk jurist eller en 

svensk jurist?" in Johan Oloffson Stiernhöök. Biografie och studier 1596-1996 (Instititutet för 

rättshistorisk forskning 1996) 57-64, itt 64. 

(275) Erről lásd a fenti szöveget a 26. pontnál. 

(276) Röviden róla Kjell A. Modeer in Stolleis, Juristen (27. sz.) 395 f; részletesebben 

Björne I 1995 (260 f. sz.) 26-30. 

(277) Björne I 1995 (260 f.) 39. 

(278) Az 1800 előtti jogalkotást illetően Wolfgang Wagner in Coing 1976 (26. o.) II 2, 505- 

50. A forrás kiterjedt szakirodalmi hivatkozásokkal is rendelkezik. 

(279) Wagner ezt nagyban hangsúlyozza, Wagner in Coing 1976 (26. sz.) 505: itt sikerült 

korábban elérni a nemzeti jogi egységet kiterjedt kodifikációk formájában, mint Európa 

minden más hasonló országában. 

(280) Nagy sajnálatomra nem volt lehetőségem arra, hogy Kelet-Európát és a Baltikumot is 

bevonjam ebbe az áttekintésbe. 

(281) Erre számos minta létezik: a műfaj szempontjából különösen tanulságos a "La ciencia 

del Derecho histórico" című fejezet a Nueva Enciclopedia Jurídica 1. kötetében (Seix 1950) 

485-8. José M. Font y Ruis: "La ciencia del Derecho histórico". 

(282) A szót túlságosan véletlenszerűen használják; csak a tizennyolcadik század végén 

jelenik meg. A szükséges megkülönböztetésekhez lásd Joachim Rückert, "Denktraditionen, 

Schulbildungen und Arbeitsweisen in der 'Rechtswissenschaft'-gestern und heute" in Eric 

Hilgendorf and Helmuth Schulze-Fielitz (szerk.), Selbstreflexion der Rechtswissenschaft 

(Mohr Siebeck 2015) 13-51; az eddig alig vizsgált poenológia jelentős szerepét részletesen 

bemutatta dán példán keresztül Sten Gagnér: "Orsteds Wissenschaft, die deutschen 

Kriminalisten und die Naturrechtslehre" in Gagnér, Abhandlungen zur europäischen 

Rechtsgeschichte (Keip, Goldbach 2004 = Biblioteca Eruditorum 29) 521- 608, német 

fordítása: "Orsteds vetenskap, de tyska kriminalisterna och naturrättsläran", in (1980) 93 

Tidskrift for Rettsvitenskap 367-444. 

(283) Nagyon lenyűgözően kidolgozott az olasz példa Ulrich Meyer-Holz, Collegia Iudicum 

című könyvében. Über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsjuristen 

im Oberitalien des späten Mittelalters. Mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Juris 

(Nomos 1989 = Fundamenta Juridica 6). 

(284) Lásd most a lehető legteljesebb felsorolást Joachim Rückert és Thomas Duve (szerk.), 

Savigny International? (Klostermann 2015) 455 ff: tíz olasz, egy francia, egy angol, egy 

orosz. 

(285) Erről részletesen: Adalbert Klempt, Die Säkularisierung der universalhistorischen 

Auffassung: zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert (Musterschmidt 

1960); tömören Bernd Roeck, 'Der Untergang des Heiligen Reiches. Die Säkularisierung des 

Gottesstaates der Frühen Neuzeit als Voraussetzung nationaler Identitätsbildung" in Identité 

(n 16) 177-92. 

(286) Burke Kézikönyv 2013 (20. sz.) 21-4: A nagy szakadék, de tanulságos pro és kontra 

érvekkel és szilárd differenciálással (33); vö. Benedict Anderson, Képzelt közösségek . 

(Butterworths 1983). 

(287) Nyugodtabban, mint Burke a kézikönyv önéletrajzában (előző megjegyzés) Paul 

Lawrence, "Nationalism and Historical Writing" 713-79, amely igaz, hogy egy korszakot állít 

fel 1750 előtt és után, ugyanakkor hangsúlyozza a tartalmi összefonódást (714 f). 

(288) A tudomány mint racionális magyarázat és a történelem mint egyszerű tények 

elrendezése közötti alapvető régi megkülönböztetésre vonatkozóan lásd különösen Friedrich 

Kambartel, Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des Empirismus und 
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Formalismus (Suhrkamp 1968) 84, hivatkozva Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (2. 

kiadás, Königsberg 1787) 864-re: minden tudás "vagy történeti vagy racionális. A történeti 

tudás cognitio ex datis, a racionális azonban cognitio ex principiis"; jól kibővítve ezt Arno 

Seifert, Cognitio historica. Die Geschichte als Namensgeber der frühneuzeitlichen Empirie 

(Duncker & Humblot 1976), különösen 180 ff, 188. 

(289) Lásd Reinhart Koselleck, még mindig briliáns, "Geschichte, Historie", V. szakasz 1. a., 

in: "Geschichte, Historie", V. szakasz 1. a, in Geschichtliche Grundbegriffe (n 13): Die 

Entstehung des Kollektivsingulars (647 ff, 652 f). 

(290) Notker Hammerstein ezt különösen tömören mutatja be Conring példáján keresztül "Die 

Historie bei Conring" című tanulmányában, in Stolleis 1983 (50. sz.) 217-36; a "diszciplína 

eltolódásáról" kiválóan szól még Josef Engel, "Die deutschen Universitäten und die 

Geschichtswissenschaft" (1959) 189 Hist Zs 223-78, különösen 266 ff. 

(291) Az "egyetemes történelem" és a "világtörténelem" tekintetében lásd egyszerűen 

Koselleck (289. o.) 690 f.; az egyetemes jogtörténet tekintetében Joachim Rückert, "Thibaut-

Savigny-Gans: Der Streit zwischen Rechtsschule "historischer" und "philosophischer" 

Rechtsschule" (1991) in Rückert, Savigny-Studien (Klostermann 2011) 415-74, itt 466-71, az 

összes hivatkozással. 

(292) Mittermaier 1812 (n 101) 37 f. 

(293) Lásd Alexandra Lahav, "History, Uses of", in Oxford Encyclopaedia 2009 (144. o.) VI. 

163-8: precedensek, jogalkotási előzmények, egyéb anyagok (163). 

(294) Zachariä, Flinthoff 1841 (125. o.) 65. 

(295) Erről: Burke Handbook 2013 (20. n.) 32. 

(296) Erről lásd a fenti szöveget a 26. és a következő bekezdéseknél, és különösen Luig 1974 

(26. bekezdés). 

(297) Mint Wilhelm Brauneder, "Faktoren der Privatrechtsvereinheitlichung um 1800 und um 

1900" in Juristische Theoriebildung und rechtliche Einheit (Institutet för rättshistorisk 

forskning 1993) 1-11, 1. Ezt követően a logikai-természetjogi kodifikáció ideális összetevőit 

követi. 

(298) Erről lásd a fenti szöveget a 192. pont közelében. 

(299) Lásd a fenti szöveget a 169. pont közelében. 

(300) Lásd a fenti szöveget a 169. pont közelében. 

(301) Lásd a fenti szöveget a 60. és a következő bekezdéseknél.  

 

Joachim Rückert 

 2010-ig a Frankfurt am Main-i Goethe Egyetem jogtörténet, jogfilozófia és magánjog 

professzora volt. Kutatási területe a kontinentális jogtörténet, különösen a jog és a 

jogtörténetírás módszerei és meghatározó fogalmai. 
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                                     3. Az európai jogtörénet születése 
                                                              Randall Lesaffer 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A fejezet az európai jogtörténet kialakulását vizsgálja a második világháborút követő években 

Paul Koschaker korszakalkotó művének, az Europa und das römisches Recht. Míg az európai 

jogtörténeti diskurzus kialakulása az európai integrációval fonódik össze, a fejezet amellett 

érvel, hogy annak gyökerei inkább Koschaker azon kísérletében keresendők, hogy megmentse 

a római magánjog tanulmányozását abból a válságból, amelybe az a német jogi egyetemeken 

az interbellum alatt került. Azzal, hogy kiemelte a római jogi tapasztalatnak az európai jogi 

hagyomány kialakulásában játszott maradandó szerepét, azt remélte, hogy a római jog új 

aktualitást nyer a joghallgatók számára. A fejezet továbbá áttekinti az európai jogtörténet 

fokozatos kiszélesedését a római magánjogon kívüli más tárgyak felé, különösen az 1970-es 

és 1980-as években. 

Kulcsszavak: historiográfia, római jog, Koschaker, Coing, német történeti iskola 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Robert Feenstra (1920-2013) Paul Koschaker Europa und das römische Recht című művének 

1995-ös holland fordításához írt bevezetőjében elmesélte, hogyan jutott hozzá a könyv egy 

példányához még 1947-ben, a könyv első megjelenésekor.1 Az ő közvetítésével a 

németországi megszálló erőknél dolgozó holland jogász összegyűjtött néhány példányt a 

szerzőtől, és szétosztotta azokat a hollandiai jogtörténészek között. 2 

      Kísértés lenne Feenstra kis visszaemlékezését annak a felfogásnak a metaforájaként 

olvasni, hogy az európai jogtörténet a nemzeti jogtörténet romjain épült fel, és abból a 

pusztításból emelkedett ki, amelyet a hitleri Németország szélsőséges nacionalizmusa okozott. 

Feenstra írása idején kevesen kérdőjelezték meg, hogy az európai jogtörténet kialakulása csak 

egy újabb aspektusa volt Nyugat-Európa második világháború tragédiája utáni integráción 

keresztüli újjáéledésének. Paul Koschaker (1879-1951) számára azonban máshol volt az 

aggodalom. Koschaker kevésbé aggódott a nemzeti jogtörténet válsága, és különösen a 

germán jog tanulmányozása miatt, hanem azért, amit a római jog egzisztenciális válságának 

tekintett.3 És bár nem volt vak a nacionalizmus és a nemzetiszocializmus által a nemzeti 

jogtörténetnek okozott lejáratással szemben, a jogtörténet válságának okait illetően sokkal 

mélyebbre hatolt az értékelése. Szerinte nem a nemzetiszocializmus okozta a jogtörténet, 

illetve annak fő kutatási területe, a római magánjog hanyatlását. Legfeljebb a náci párt 

(NSDAP) római jog elleni támadása jelentette a mélypontját annak a hanyatlásnak, amelyet a 

jogtörténet maga idézett elő, és amely a Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) történeti 

programjában rejlő ambivalenciában gyökerezett. Koschaker számára a második világháború 

és a német vereség kevésbé jelentett vízválasztót, mint ahogyan azt az utólagos szemlélet 

mutatja. A nemzeti perspektíva európai perspektívával való felváltása nem öncél volt, hanem 

eszköz, hogy a római jogot megmentsék önpusztításától. 
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       Amennyiben Koschaker Europa und das römische Recht című műve az európai 

jogtörténet mint új nagy elbeszélés és a jogtörténet részterületének születési aktusának 

tekinthető,4 gyökerei egy vezető jogtörténész diszciplináris önreflexiójában keresendők. 

Koschaker minden bizonnyal megértette, hogy a jogtörténet európai revíziója milyen 

mértékben járulhat hozzá Európa megerősödéséhez az Egyesült Államok és különösen a 

Szovjetunió növekvő hatalmával szemben. 5De csak az 1950-es és 1960-as években, amikor 

az európai integráció valósággá vált, majd ismét az 1980-as és 1990-es években, amikor az 

európai integráció elmélyült és hatókörét kiterjesztette, az európai jogtörténet tudatosan az 

európai integráció eszközévé alakította át magát. 6 

      Mindez azonban nem csökkenti Koschaker 1947-es könyvének az európai jogtörténet 

számára alapvető jellegét. A könyvnek azonnali hatása volt. Az első kiadás 2000 példánya 

gyorsan elfogyott, így szükségessé vált egy második kiadás kiadása.Mivel ez csak 1953-ban, 

két évvel a szerző halála után történt meg, ez a kiadás, valamint az azt követő 1958-as és 

1966-os kiadások nagyrészt változatlanok maradtak. A kétkötetes Europa e il Diritto Romano 

című kötet, amelyet eredetileg Festschrift Koschaker számára, de csak 1954-ben jelent meg 

posztumusz tisztelgésként, számos jogtörténész számára alkalmat adott arra, hogy 

elgondolkodjon Koschaker európai jogtörténetről alkotott felfogásán, és bizonyos mértékig 

megpecsételte alapítói pozícióját.7 A recenzensek is hamar felismerték az innovációs 

potenciált és a programadó dimenziót, amely Koschaker Európa jogtörténetének 

áttekintésében és a római jognak ebben betöltött központi szerepében rejlik. 8 

       Koschaker könyvének két dimenziója volt, amelyek ellentétben álltak egymással, de 

amelyek együttesen magyarázzák a könyv hatását az európai jogtörténet kialakulóban lévő 

területére. Egyrészt a könyv kísérletet tett egy európai jogtörténet nagy narratívájára. 

Másrészt, különösen a későbbi tizenkilencedik és huszadik századot tárgyaló utolsó részeiben 

a szerző részletes és árnyalt megállapításokat tett arról a válságról, amelybe a római jog mint 

tudományos tantárgy került, és annak okairól. Ez nagyrészt Németországra korlátozódott, és 

ily módon az 1800 utáni időszakra vonatkozóan csonkította az elbeszélés európai dimenzióját. 

Ezt a historiográfiai reflexiót a jövőre vonatkozó programadó reflexió zárta, és a jogtörténet 

európai perspektívája felé való elmozdulás mellett érvelt. Ez a kettősség a könyv 

előzményeiből adódott. Amint a szerző az előszóban kifejtette, a könyv eredete abban az 

elhatározásában rejlett, hogy visszatér a római jog válságának témájához, amellyel korábban, 

1937-8-ban már foglalkozott, és végül innen bővült ki. 9 

       Ezzel a könyv alapjául szolgáló szellemi gyakorlat az 1930-as évek közepétől a második 

világháborút követő időszakot ölelte fel. Ez megmagyarázza, hogy miért nem a német vereség 

és a Német Birodalom lejáratása volt a mozgatórugója Koschaker jogtörténeti fordulatra való 

felhívásának. Ez azt is megmagyarázza, hogy Koschaker törekvése miért maradt mélyen a 

Savignyig visszanyúló német jogtörténeti hagyományban. De míg az európai dimenzió az 

1950-es és 1960-as években az európai integrációval összefüggésben egyre inkább önálló 

céllá vált, éppen ezek a német gyökerek voltak azok, amelyek Koschaker európai 

jogtörténetről alkotott felfogásának legnagyobb hatását rejtették magukban: a szűkebb 

értelemben vett jogra mint a tanult jogászok termékére, valamint az európai jog történeti 

magjának tekintett római magánjogra összpontosított. 

 

 

II. Koschaker, Európa és a római jog megmentése 

 

Paul Koschaker Európa felé fordulása állt a középpontjában annak a küldetésének, hogy 

megmentse a római jogot mint a német jogi egyetemek tanulmányi területét. Koschaker már 

akkor elkezdte kifejteni gondolatait és elképzeléseit ebben a témában, amikor 1936-ban 

Lipcséből Berlinbe költözött, hogy elfoglalja a római jog tanszéki székét. A náci rezsim alatt a 
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római jog bizonytalan helyzetbe került, és Koschaker a savigny-i tanszék birtokosaként 

feladatának tekintette, hogy állást foglaljon mellette. 1937-ben megfogalmazta a római jog 

válságával kapcsolatos elképzeléseit, és megoldási javaslatát a Német Jogakadémián tartott 

előadásában, amely a következő évben jelent meg. 10 

       A náci rezsim elidegenedése a római jogtól még a náci párt, az NSDAP, azaz a 

Nemzetiszocialista Német Munkáspárt korábbi napjaira nyúlik vissza. A párt 1920. február 

24-i programjának 19. pontja a római jogot a "materialista" világrend részének nevezte, és 

annak német szokásjoggal való felváltására szólított fel. E cikkelyen, illetve későbbi 

olvasatain keresztül a római jogot a kapitalista polgári rend individualizmusával és a 

bolsevizmus materializmusával egyaránt összefüggésbe hozták. Az Új Rend 1933-as 

hatalomra kerülése után valóban a római jog szabályozási pozíciójának gyengítésére 

törekedett a német jogi iskolákban. 1934-ben a római jogot törölték a kötelező tárgyak 

listájáról a Referendarexamenre, amelyet a jogi pályára lépéshez kellett letenni. A római jog 

azonban továbbra is szerepelhetett a tantervben, a német jogra történelmileg hatást gyakorló 

jogrendszerek tárgyaként. 11 

      Koschaker a római jog válságáról és védelméről szóló elemzésének alapja az a tézise volt, 

hogy a római jog nem a náci párt miatt került veszélybe, hanem hogy hanyatlásának okai 

sokkal mélyebbre nyúlnak, és magában a tudományágban kell keresni őket. A náci párt és 

rezsim római jog elleni támadását minimalizálta. jog ellen. Ez utóbbi természetesen 

politikai álláspont volt, és valószínűleg az 1930-as évek kontextusában az egyetlen lehetséges 

stratégia, de figyelemre méltó, hogy Koschaker 1947-ben sem változtatott álláspontján, 

amikor már biztonsággal megtehette volna. Koschaker szerint az NSDAP programjának 19. 

pontja nem sokkal több volt, mint egy alkalmi célzás a római jog és a régi polgári rend ellen, 

amelynek része volt, nem pedig egy olyan tartós stratégia alapja, amelynek célja a római jog 

kiszorítása a német tudományos életből. A pontnak nem volt értelme, mivel a német polgári 

törvénykönyv bevezetése a század elején mindenképpen véget vetett a római jognak mint 

alkalmazandó jognak a németországi jogban elfoglalt helyének. Ráadásul Koschaker 

rámutathatott arra, hogy a náci rezsim nem indított kampányt a római jog német egyetemeken 

való tanulmányozása ellen, sem annak olyan hívei ellen, mint ő maga. A jogi képzésről szóló 

1935-ös rendeletek a római jogot továbbra is fenntartották, sőt, új tantárgyként bevezették a 

modern magánjog történetét. 12 

      A római jognak mint a német jogi egyetemeken és a német jogtudományban fontos 

tanulmányi tárgynak a viszonylagos hanyatlásához sokkal inkább a Polgári Törvénykönyv 

1900-as bevezetése vezetett. A következő években az új kódex szisztematikus 

tanulmányozása váltotta fel a római jog tanulmányozását a magánjogi egyetemi oktatás 

alapjaként.13 Fokozatosan a római jog elvesztette a jogtudomány fő tárgyaként betöltött 

szerepét, és történeti tárgyként visszaszorult. Sok német jogtudós, köztük többen, akik a régi 

Habsburg Monarchiából a német jogi egyetemekre költöztek, ahogyan maga Koschaker is 

tette, követték ezt a példát, és a római jogot mint a magánjog dogmatikus, szisztematikus 

tanulmányozásának alapját feladva valódi, történeti vizsgálat tárgyává tették. A római jog 

tanulmányozásának ez a történeti fordulata valójában két-három évtizeddel megelőzte a 

Polgári Törvénykönyv bevezetését, de igazán az 1900 utáni évtizedekben és különösen az első 

világháború után gyorsult fel. Ez a római jogtudományt egy rendkívül specializált és technikai 

jellegű történetfilológiai gyakorlattá változtatta, amely  összpontosított az ókori, és különösen 

a klasszikus római jogra, elhanyagolva annak későbbi megújulását és fejlődését. A 

jogtörténészek mélyen elmerültek különösen az ókori római jog és általában az ókori jog 

történeti eredetében és összefüggéseiben, és a mediterrán térség és a Közel-Kelet más ókori 

jogrendszereinek tanulmányozása felé terjeszkedtek. 

       Koschaker, aki e mozgalom egyik úttörőjének, Ludwig Mitteisnek (1859-1921) volt a 

tanítványa Lipcsében, és maga is az ókori kelet-mediterrán jog vezető kutatója volt, elismerte 
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ennek a neohumanista mozgalomnak - ahogy ő nevezte - a jelentőségét és érdemeit. 

Önmagában nem tette felelőssé azért, hogy a római jog tanulmányozásának jelentősége a jogi 

egyetemeken megszűnt, de szemrehányást tett a római jogászoknak a szűk látókörűségük 

miatt. Mivel a romanista tudósok kizárólag az ókori római jog, mint történeti tárgy 

tanulmányozását választották, ők elidegenítették magukat a jelenlegi joghallgatók 

igényeitől, aggodalmaitól és érdekeitől, és marginalizálták magukat. 14 

      Koschaker azonban még mélyebben kutatta a római jog hanyatlásának okait a német 

történetírásban. Elemzése egészen a német jogtörténetírás alapító atyjáig, Friedrich Carl von 

Savignyig nyúlt vissza. Koschaker üdvözölte Savigny és a történeti iskola alaptézisét, 

miszerint minden jogrendszer egy történelmi folyamat terméke, és csak úgy érthető meg, ha a 

történelemben visszamegyünk a gyökerekig. A jogtudósok csak a jogrendszerük eredetének és 

fejlődésének megértésével tudták továbbfejleszteni és tökéletesíteni azt. Így a jogtörténet, és 

különösen a római jog tanulmányozása, amely a közös német jogi tapasztalat középpontjában 

állt, volt a conditio sine qua non egy olyan közös német jogtudomány megalkotásához, amely 

a Németországon belüli számos jogrendszert átfoghatná. Sőt, Koschaker saját jogtörténeti 

munkája, a középkori római jogról szóló úttörő és hatalmas tanulmánya miatt is meghajolt 

Savigny előtt. 15 

     A római jog válságának okait elemezve azonban Koschaker Savignyre és a nyomdokaiba 

lépő pandektológusokra is ujjal mutogatott. Függetlenül attól, hogy Savigny maga is a 

jogtörténet tanulmányozása mellett érvelt, és saját, a középkori római jogról szóló lenyűgöző 

munkásságától, az ő és a német pandektológia törekvéseinek fő irányvonala a jusztiniánusi 

kódex instrumentális felhasználásához vezetett a magánjog szisztematikus német 

tudományának felépítéséhez, nem pedig a magánjog fejlődésének történeti 

tanulmányozásához a római kortól a XIX. századig. Savigny és a pandektatudósok nem 

válaszoltak arra a felhívásra, hogy a magánjogi intézmények és tanok gyökereihez 

visszavezessék a magánjogi intézmények és tanok gyökereit, és feltérképezzék történeti 

fejlődésük különböző lépéseit. Inkább azon törekvésükben, hogy a magánjog rendszerét 

néhány vezető fogalom és elv alapján felépítsék, a klasszikus római joghoz fordultak, 

ahogyan az Justinianus gyűjteményében fennmaradt. Ezt tekintették a magánjog időtálló 

építőköveinek legtisztább kifejeződésének; emellett olyan rendszerezési szintet tulajdonítottak 

neki, amellyel valójában nem rendelkezett. Ahelyett, hogy követték volna azt a történelmi 

vonalat, amely a német magánjogot a római gyökerekhez kötötte, inkább túlugrották azt. Ha 

Savigny a római jog középkori újrafelfedezésének és újjáéledésének tanulmányozásának is 

szentelte magát - még ha munkája többnyire a glosszátorokra összpontosított is, és 

elhanyagolta a középkor utolsó szakaszát -, követői a római jogot nagyrészt a klasszikus és a 

posztklasszikus korszakra redukálták. Így aztán az ókori római jog és a modern német 

magánjog közötti határvonalat, amikor a Pandect mozgalom úgy érezte, hogy elvégezte a 

német magánjogi rendszer kiépítésére irányuló munkáját, és a kodifikáció támogatására lépett, 

a jogtörténet és a római jog mint a jogtudomány központi részének tanulmányozása felett 

megkongatták a vészharangot. A történelmi fordulat után az ókorba zárva a római jog gyorsan 

elvesztette jelentőségét a kortárs jog megértése szempontjából. Koschaker a történeti iskola 

ahistorikus fordulatát tette felelőssé a Savigny római és germanista követői közötti 

természetellenes szakadásért is. Koschaker szerint a német jogi tapasztalatot a római és a 

germán jog egyaránt befolyásolta. A Történeti Iskola megosztottsága hozzájárult ahhoz, hogy 

a római jog az ókorban bezárult, és a római kor utáni időszakot a germanistákra hagyta. Ez 

utóbbiak azonban azzal, hogy a kora középkorra összpontosítottak, a német történelem utolsó 

öt évszázadát elhanyagolták. 16 

      Koschaker a római jog helyzetének helyreállítására törekedett a német jogi egyetemeken 

azáltal, hogy visszatért Savigny eredeti programjának tartott programjához. Ez azt jelentette, 

hogy középutat választott a Pandectus tudósai által a római jog instrumentális felhasználása és 
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saját kortársai antikvárius megközelítése közötti szélsőségek között. Koschaker jelentős 

helyet látott a jogtörténetnek a jogászok dogmatikai képzésében, a fogalmak, intézmények és 

tanok folyamatos fejlődésének tanulmányozásán keresztül, azok eredetétől a jelenig. Ebben a 

történetben a római jog, amely 1100 körüli újrafelfedezése óta a tanult jogtudomány 

elsődleges tárgya volt, elkerülhetetlenül előkelő helyet foglalt el. Ez szükségessé tette az 

európai perspektíva felé fordulást is. A római jognak a modern német magánjog 

kialakulásában játszott folyamatos szerepe csak a római jog újrafelfedezésével és a római 

jognak a késő középkorban, Olaszországban, Bolognában kezdődő újbóli tanulmányozásával, 

valamint a római jognak Nyugat- és Közép-Európa különböző részein, köztük 

Németországban a XV. századtól kezdődően történő recepciójának történetével volt 

alátámasztható. Koschaker számára az európai jogtörténet tanulmányozása kínálta a 

szükséges keretet a német magánjog dogmatikai gyökereinek folyamatos feltárásához, mivel 

ez a jog csak egy újabb példája volt az újrafelfedezés-recepció-nemzeti kodifikáció Európa-

szerte tapasztalható hármas fejlődésének. 17 

 

 

 

III. A nagy elbeszélés felépítése 

 

Koschaker 1947-ben megjelent könyvében nemcsak az európai szemléletmód elfogadásának 

okait fejtette ki perspektívából, hogy megkonstruálja az "európai jogtörténet" nagy 

narratíváját, amely áthidalta az ókori római jog és a modern magánjog közötti időbeli 

szakadékot. Elbeszélése a valóban európai perspektíva és a német jogtörténet tágabb európai 

környezetbe ágyazása között mozgott. Koschaker ezt nem tekintette problematikusnak. A 

római jog újrafelfedezésének, a római jog kezdődő tudományos tanulmányozásának és 1100 

és a középkor vége közötti európai elterjedésének története valóban európai, pontosabban 

nyugat-európai történet volt. A tizenötödik századtól kezdve a római jog eltérő nemzeti 

recepciójának történetei következtek Nyugat-Európa különböző vezető országaiban, valamint 

a jogtudományra és a jogra gyakorolt különböző hatásáról, amely a kodifikáció tekintetében 

különböző eredményekkel zárult. Erre az időszakra az európai jogtörténet a különböző 

nemzeti történelmek egymás mellé állítása, vagy legjobb esetben összehasonlítása lett, de 

annak felismerése mellett, hogy ezek mind egy európai keret részét képezik, amelyet a római, 

keresztény és germán hatások közös kultúrtörténeti öröksége tart össze. A XVI. századtól 

kezdődő időszakot illetően Koschaker áttekintése Németországra összpontosított, némi 

érdemi reflexióval és összehasonlítással a franciaországi és angliai fejleményekkel. 

       Az európai jogtörténet elbeszélése, amelyet Koschaker a tanulmányában felvázolt, csak a 

maga egészében volt eredeti, de nem az alkotó részek tekintetében. Az újrafelfedezés-

recepció-kodifikáció általános vázlata ismerős volt, amelynek komponáló részeit már 

korábban is vizsgálták jogtörténészek. Az európai perspektívát tekintve Koschaker elsősorban 

a középkori római jogról, annak elterjedéséről és recepciójáról szóló tanulmányokra 

támaszkodhatott, amelyek Savigny-től egészen saját koráig terjedtek. A téma különösen a 

huszadik században kapott új lendületet olyan német tudósok körében, mint Emil Seckel 

(1864-1924) vagy Hermann Kantorowicz (1877-1940), valamint más európaiak, például 

Francesco Calasso (1904-65). Ez odáig ment, hogy szinte cáfolta Koschaker elképzelését a 

római jog antikvitásra való visszavezetéséről. 18Koschaker az európai történelemmel 

kapcsolatos újabb általános történeti munkákra is támaszkodott, különösen annak az 

elképzelésnek az esetében, hogy Európa mint kulturális valóság a Karoling-korban a római, a 

keresztény és a germán elemek egyesülése révén jött létre. 19Az osztrák-német jogtörténész 

ezt a keretet használta fel arra, hogy megmagyarázza a "Róma-idea" központi szerepét Európa 

számára. Koschaker állításai a Európa római-germán identitásáról szóló állításai 
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illeszkedtek az 1930-as évek végi német-olasz szövetség napirendjébe és a szláv bolsevizmus 

elleni bástyaként való önjelöltetésébe. 20 

      Az Europa und das römische Recht című művében az európai történelem nagyszabású 

elbeszélését vázolta fel, amely az európai jogtörténet tudományának alapját képezte. Bár 

gyökerei németek voltak, és bár Németország, különösen a Német Szövetségi Köztársaság 

sokáig a fellegvára maradt, gyorsan elterjedt Nyugat-Európában. Bár Koschaker tanulmánya 

csak egy vázlatos vázlatot nyújtott, és további kutatásokra való felhívásnak szánta, mégis 

alapműnek tekinthető az európai jogtörténet fő narratívája számára, amennyiben a könyvben 

megfogalmazott döntések némelyike az új diszciplína általános jellemzőjévé vált. 

Először is, Koschaker európai perspektívája valójában csak nyugat-európai volt. A belga 

történész, Henri Pirenne (1862-1935) és más történészek áramlatában "Európát" olyan 

kulturális térségnek tekintette, amely a római, keresztény és germán elemek szintéziséből 

született a Karoling birodalom alatt. Szívterülete tehát Itália, Németország, Franciaország, 

Németalföld és Anglia volt. Idővel ez az "Európa" kiterjedt az Ibériai-félszigetre, Közép-

Európára és Skandináviára. 21 

      Másodszor, az európai jogi hagyomány kialakulásának elbeszélésében a római jog 

újrafelfedezése és tanulmányozása, amely a bolognai iskolával kezdődött a XII. század 

fordulója körül, volt az elsődleges mozgatórugó. A középkori polgári hagyomány a különböző 

nyugat-európai országok későbbi fogadtatása, valamint az e különböző országok jogi 

fejlődésére gyakorolt hatása az európai jogtörténészek vizsgálatának, vitáinak és vitáinak 

központi tárgyává vált. 

       Harmadszor, a római jog központi szerepe nagyrészt a magánjogra szűkítette le az 

elbeszélést. A modern magánjog történetének a német jogi egyetemeken az 1935-ös 

törvényhozás által bevezetett tantárgyként való bevezetése a magánjogi diskurzus keretein 

belül nyújtott lehetőséget Európa jogtörténetének a római kortól napjainkig tartó 

kidolgozására. Ez nem azt jelentette, hogy az olyan témák, mint az alkotmányjog, a 

büntetőjog vagy a nemzetközi jog az európai jogtörténet perspektívájában jobban háttérbe 

szorultak volna, mint a nemzeti jogtörténet perspektívájában - inkább az ellenkezője volt igaz 

-, de aligha tájékoztatták, nemhogy formálták volna a fő narratívát. 

       Negyedszer, Savigny hagyományait követve Koschaker kiemelte a tanult jogászok 

szerepét a jog fejlődésében és fejlődésében Németországban és Európa más országaiban is. 

Ezzel nem a jogtudósokra mint olyanokra utalt. Kiemelte azt a tényt, hogy a legtöbb európai 

országban a tanult jogászok - akár egyetemi végzettséggel rendelkeztek, akár nem - a 

központi hatalomhoz és a bírói, törvényhozói, törvényhozói testülethez való kötődésük révén 

jelentős hatást gyakoroltak a joggyakorlatra, és közigazgatási intézményeihez kapcsolódtak. 

Számára a jogtörténet így mindenekelőtt a Juristenrecht, a jogászok jogának fejlődésének 

története volt. Később számos európai jogtörténész tovább szűkítette a spektrumot a 

jogtudományra, mielőtt az ismét kibővült volna. Franz Wieacker (1908-94), aki 1954-ben 

megírta az európai jogtörténet hiteles áttekintését, nagyban hozzájárult ehhez azzal, hogy a 

jog tudományos rendszerezését jelölte meg a jog progresszív fejlődésének fő okaként. 22Az 

irányzatnak az is jót tett, hogy a polgári tudományosság éppen európai jellegénél fogva sokkal 

inkább alkalmas volt egy egész Európára kiterjedő vizsgálatra, mint a különböző európai 

részek joggyakorlatában való különböző befogadásainak története. 

       Ötödször, az elbeszélés a jog tanulmányozásának egymást követő iskoláinak és 

megközelítéseinek idővonala köré épült, amely végül a középkori újrafelfedezés, a kora újkori 

recepció és a tizennyolcadik és tizenkilencedik századi kodifikáció hármas felosztására épült. 

Ezen az idővonalon a Nyugatrómai Birodalom bukásától a római jog újrafelfedezéséig tartó 

időszakot és annak kezdődő tanulmányozását 1100 körül lazán a hanyatlás és az átmenet 

időszakaként kezelték. Az erről az időszakról szóló későbbi tudományos viták nagy része a 

római jog viszonylagos fennmaradásának kérdése körül forgott Dél-Európa különböző 



 80 

részein. A késő középkor és a reneszánsz számára a római jog tanulmányozásának három 

későbbi iskolája, a glosszátorok (tizenegyedik-tizenharmadik század), a posztglosszátorok 

vagy kommentátorok (tizenharmadik-tizenötödik század) és a humanisták (tizenötödik-

tizenhetedik század) iskolája diktálta az elbeszélés tempóját. A középkor végétől kezdve a 

hangsúly a nemzeti recepciókra (XIV-XVIII. század) helyeződött át, majd az újkori 

természetjogi iskola (XVII-XVIII. század), a kodifikációs mozgalom (XVIII-XIX. század) és 

a XIX. század különböző jogi iskoláinak tárgyalása következett. Összességében azonban 

Koschaker a jogfejlődés folytonosságának bizonyítására összpontosított az ókori római jogtól 

a XIX. századi németországi magánjogi joggyakorlatig. A római joggal való európai 

történelmi kapcsolat története végül is Németországot állította a középpontba. 23 

 

 

 

IV. Az európai jogtörténet növekedése és bővülése 

 

 

A második világháborút követő három évtizedben az európai jogtörténet fokozatosan 

érvényesült mint terület és megközelítés a jogtörténészek körében Németországon belül és 

kívül. Az európai perspektíva felé fordulás három különböző módon valósult meg. 

Mindenekelőtt sok részletes vita szellemi hátterévé vált. 

      A nemzeti vagy helyi fejleményekről szóló tanulmányokat egyre inkább tudatosan vagy 

hallgatólagosan az európai fejlemények tágabb kontextusába helyezték. Arnold Toynbee 

(1889-1975) munkásságának és Robert Curtius európai irodalomtörténetről szóló 

tanulmányának hatására Helmut Coing (1912-2000) határozottan védelmezte azt a nézetet, 

hogy a nemzeti jogtörténetek a szélesebb körű európai jogi és kulturális fejlődés szerves 

részét képezik, és ezt a nézetet bizonyos mértékig már Koschaker és Wieacker is támogatta.24 

Másodszor, az 1950-es évek közepétől az európai jogtörténetről általánosabb áttekintéseket 

készítettek, először Németországban, majd azon kívül is. Ezek megismételték Koschaker nagy 

narratíváját, miközben finomították és kibővítették azt. 1954-ben két német tudós, Gerhard 

Wesenberg (1908-57) és Franz Wieacker adta ki áttekintését, mindkettő a modern magánjog 

történetének tanításának igényeihez igazodva íródott. Wieacker könyve gyorsan nemzetközi 

hírnévre tett szert, és sokáig az európai jogtörténet leghitelesebb ismertetésének számított. 

Mindkét szerző túlnyomórészt a német jogtörténetre összpontosított, amelyet a szélesebb 

európai tendenciák összefüggésében tárgyaltak. 25Csak az 1980-as években és azon túl 

jelentek meg olyan tanulmányok, amelyek valóban európai perspektívát vettek fel.26 

Harmadszor, a Az 1950-es évek közepétől az 1970-es évek végéig két jelentős közös európai 

erőfeszítés történt az európai jogtörténet programjának szisztematikus és szervezett 

továbbvitelére. 27 

      Ezek közül az első a Ius Romanum Medii Aevi (IRMAE) néven ismert projekt volt. A 

sorozat arra törekedett, hogy egy "új Savigny-t" alkosson; hogy a középkori római jog új 

szintézisét kínálja, hogy több mint egy évszázadnyi kutatás eredményeit egyesítse. Ez egy 

valóban európai együttműködés volt, amely a vezető római jogi hálózat, a Société d'Histoire 

des Droits de l'Antiquité keretében jött létre. Az ötletet először Hendrik Richard Hoetink 

(1900-63), az Amszterdami Egyetem holland római jogásza vetette fel a társaság 1951-es 

konferenciáján. Egy évvel később szerényebb tervét Eduard Meijers (1880-1954) leideni 

holland jogtudós tovább bővítette. Erich Genzmer (1893-1970) német jogtörténészt 

szerződtették a projekt igazgatójának, akit egy különböző európai országok jogtörténészeiből 

álló testület segített. A sorozatot olyan tanulmánygyűjteménynek tervezték, amely a római jog 

külső történetét öleli fel a Római Birodalom nyugati bukásától körülbelül 1500-ig. Az egyes 

tanulmányokat "részekbe" gyűjtötték, amelyeket öt "kötetbe" állítottak össze. Az első kötet a 
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bolognai iskola előtti időszakot, a második a római jog egyetemi oktatását, a harmadik a 

glosszátorokat, a negyedik pedig az Accursiustól a bartolistákig terjedő időszakot tárgyalja; az 

utolsó kötet pedig a római jog recepciójával foglalkozott Európa különböző országaiban, 

valamint a római jognak az egyházi jogra gyakorolt hatásával. 28 

       A második projekt a Max Planck Európai Jogtörténeti Intézetből indult, amelyet 1964-

ben hoztak létre Frankfurtban. Alapítója és igazgatója, Helmut Coing olyan könyvsorozatot 

tervezett és szerkesztett, amely az európai jog forrásait és intézményeit vizsgálta és 

tanulmányozta. A sorozat az 1500 és 1900 közötti időszakot ölelte fel, de tartalmazott egy 

jelentős kötetet a késő középkorról is. Az IRMAE-től eltérően nem korlátozódott a tanult 

jogra vagy a római jogra, hanem a kánonjog, a jogalkotás és az esetjog is szerepelt benne. Az 

291980-as években Coing egy kétkötetes szintézissel folytatta az európai magánjog 1500 és 

1900 közötti doktrinális fejlődéséről. A tizenkilencedik századra vonatkozóan erőteljesen 

ragaszkodott a különböző európai országok nemzeti fejlődésének hasonlóságaihoz és 

összefüggéseihez. 30 

      Az évtizedek során a Koschaker által az európai jogtörténet nagy elbeszélésének gerincét 

alkotó, majd Wieacker által nagyrészt átvett öt fő vonulat vizsgálatnak, vitáknak és 

változásoknak volt kitéve, de alapvetően nem kerültek átdolgozásra. Beszélhetünk azonban az 

európai jogtörténet tárgykörének fokozatos, több irányba történő bővüléséről. Először is, 

földrajzi terjeszkedés történt. Míg Koschaker tanulmánya Nyugat-Európára korlátozódott, sőt, 

annak vezető országaira, Németországra, Olaszországra (a középkorban), Franciaországra és 

Angliára, addig fokozatosan szélesebb teret kapott, kiterjesztve azt délre, keletre és északra. A 

fő narratíva azonban továbbra is a nyugat-európai fejleményeken alapult. 

        Másodszor, miközben a római jog felfedezésének és tanulmányozásának története 

továbbra is dominált, egyre nagyobb figyelmet szenteltek a kánonjog tanulmányozásának. 

Ebben döntő szerepet játszott az Egyesült Államokba vándorolt német tudós, Stephan Kuttner 

(1907-96), és az általa a washingtoni Catholic University of America, majd később a Yale 

egyetemen alapított középkori kánonjogi intézetek.31 A középkori kánonjog tanulmányozása 

így nagyrészt közös európai-amerikai vállalkozássá vált. A kánonjogot a késő középkori ius 

commune-on belül a római jog testvérágazataként ismerték el, de a legtöbb tanulmányban a 

római joghoz képest kiegészítő és másodlagos maradt a kezelése. A középkor és a reformáció 

utáni időszakban általában nagyon kevés, vagy egyáltalán nem kapott helyet az európai 

jogtörténet nagy elbeszélésében. 32 

      Harmadszor, a kora újkori tudományos fejlemények közösségeinek narratíváját 

elmélyítette az usus modernus pandectarumnak mint a kronológiai narratíva új lépcsőfokának 

bevezetése, valamint a modern természetjogi iskola európai hatásának fokozott figyelemben 

részesítése. 33 

   Negyedszer, bár az elbeszélés gerincét továbbra is a jogtudomány fejlődése képezte, az 

európai jogtörténet fokozatosan kibővült a jogalkotás, az ítélkezési gyakorlat és az intézményi 

fejlemények nagyobb mértékű figyelembevételével. 34 

       Ötödször, az európai jogtörténeti perspektíva a magánjogból a jog más ágaira is átterjedt, 

bár késve és tétován. Bár az alkotmánytörténészek gyakran figyelemre méltóan nemzetközi és 

összehasonlító jellegűek voltaka korábbi évszázadban és a huszadik század elején, a közjog 

története csak későn lépett be, és későn foglalta el helyét az európai jogtörténet új, általános 

narratívájában, amely a második világháború körül alakult ki. 35Ezt a lassú fejlődést három 

ok magyarázza. Primo, a római magánjogra és a késő középkorra való összpontosítás 

akadályozta, hogy a közjog is helyet kapjon, mivel a kora újkor előtt nem létezett önálló 

közjogi koncepció. Secundo, a közjog felemelkedése a modern szuverén állam kialakulásával 

járt együtt, ami rosszul illeszkedett az európai jogtörténet elképzeléséhez. Tertio, a legtöbb 

jogtörténész számára, aki jogi iskolákban dolgozott, a magánjog volt az elsődleges szempont 

a tanításban és a tudományosságban. Az intézmény- és alkotmánytörténet területét inkább a 
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politikatörténészekre és a politikai gondolkodás történészeire hagyták. 36 Ezekről a 

területekről származnak a közjog történetének nagy előrelépései. A 37 kánonjog és a pápai 

monarchia ajtaján keresztül az intézményi és közjog végül bekerült az európai jogtörténet 

nagy narratívájába a késő középkor időszakára vonatkozóan. 38Végül azonban egészen az 

1980-as évekig kellett várni az első modern európai alkotmánytörténetek elkészítésére, és 

egészen az 1990-es évekig, hogy elkészüljön az európai jogtörténet első olyan mérvadó 

újrafogalmazása, amely a politikai-alkotmányjogi kérdéseket tekinti vezérfonalnak. 39 

 

 

 

V. Záró megjegyzések 

 

A második világháborút követő évtizedekben az európai jogtörténet az európai politikai, 

intézményi és jogi integráció ritmusára fejlődött és nőtt. Az 1950-es és 1960-as évek hívei, 

például Coing számára Európa közös jogi múltjának feltárása fontos szerepet játszott egy 

európai jogi tudomány kialakításához, amelyet viszont a nagyobb európai egység felé 

vezető szükséges lépésnek tekintettek. Amikor az európai integráció az 1980-as és 1990-es 

években elmélyült, az európai jogtörténet második lélegzetvételhez jutott. 

Mindazonáltal az európai jogtörténet úttörőjeként leginkább számon tartott Paul Koschaker 

számára az európai integráció sokkal kevésbé volt fontos, mint a római jog megmentése. Bár 

az európai programnak ezek a jogtörténeti eredete gyorsan háttérbe szorult képviselői 

számára, nem maradtak következmények nélkül. Segítenek rávilágítani arra a tényre, hogy a 

második világháborút követő fordulat a nemzeti szemléletről az európai perspektívára a 

jogtörténetben kevésbé volt radikális törés, mint amilyennek látszik. Koschaker és utódai nem 

csupán a jogtörténészek korábbi generációinak számos tudományos eredményére építettek, 

hanem közösek voltak a premisszáik és a közös gondolkodásmódjuk is. Európa leszűkítése a 

nyugati "magországokra", valamint a római jogra, a magánjogra és a jogtudományra való 

összpontosítás mind részei voltak annak az örökségnek, amely Savignyre vezethető vissza. 

Nem is volt az a perspektíva, amelyet a nemzetállam lemondott. A recepció és a kodifikáció 

története révén az állam és az állami jog felemelkedése újrahasznosításra került, bár az 

európai kultúra közös vívmányaként, és nem egy bizonyos nép vívmányaként, mint korábban. 

És ahogyan az európai integráció tágabb értelemben vett projektjének számos támogatója, az 

európai jogtörténészek is vakok maradtak projektjük önérvényesítő és euroimperialista 

konnotációival szemben. Az európai nemzetállamok gyarmatbirodalmainak megszűnése után 

Európa új kontextust kínált ahhoz, hogy megerősítse jogi hagyományainak és 

intézményeinek, köztük és mindenekelőtt az államnak a világtörténelemben betöltött vezető 

szerepét. 40 
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                      4. A nemzeti keretek elvetése: Összehasonlító jogtörténet 
                                                               Kjell A. Modéer 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet a nemzeti jogrendszer és a "másik" közötti kapcsolatokról szól - különösen a 

modern nemzetállamok XIX. század eleji létrejöttétől kezdve egészen napjainkig. A huszadik 

században az összehasonlító jogtudományt az "érvényes jog" fogalma, a funkcionalizmus, a 

jogi pozitivizmus és a jogi realizmus uralta. A jogon belüli idő és tér paraméterei 

minimalizálódtak. A náci Németországból Angliába és az Egyesült Államokba emigrált német 

jogászok különleges szerepet játszottak az összehasonlító joghoz való viszonyulásban, és 

közülük több tudósnak nagy szerepe volt az összehasonlító jog háború utáni fejlődésében. A 

kritikai elméletek és a posztkolonializmus új jogi diskurzusokat alakítottak ki a kultúráról és 

az identitásról, és nemcsak a történelem, hanem a jogi kultúrák közötti különbségek iránti 

érdeklődést is növelték - és így az összehasonlító jogtörténet iránti érdeklődés is megnőtt. 

Kulcsszavak: összehasonlító jog, Montesquieu, kontextusok, történelmi iskola, idő és tér, 

kritikai elméletek, jogemigráns, jogi kultúra, a jog mélystruktúrái. 

 

 

 

I. Az összehasonlító jog mint a jogfejlődés katalizátora 

 

 

Az összehasonlító jog a huszadik században paradox módon soha nem került be a kortárs 

jogtörténeti és jogi kultúráról szóló diskurzusokba. A modern nemzetállamok jogászainak 

hermeneutikai hagyománya szinte semmilyen hatással nem volt az összehasonlító jog 

képviselőire. Ők nagyrészt "furcsán ártatlanok voltak a módszertani önreflexióban". 1 

      A jogon belüli kontextuális perspektívák hiánya a külföldi jog fogalmának a nemzetközi 

jogba való átmenetének részévé vált a nyugati jogi kognitivitáson belül. Az erős jóléti 

államok, mint például a skandináv országok, szigorúan nemzeti szemszögből tekintettek a 

jogra. Az Egyesült Államokban Antonin Scalia bíró (1936- 2016) ugyanezt a belső álláspontot 

mutatta az amerikai alkotmánnyal kapcsolatban, és az alkotmány eredeti értelmezése mellett 

érvelt. Az "originalisták" és érvelésük számára még a külföldi jogra sincs szükség. 2 

      Az összehasonlító szemlélet a jogban hosszú múltra tekint vissza, és egészen az ókorig 

visszavezethető.3klasszikus római társadalomban két jogfelfogás létezett: a ius civile, amely a 

római polgárokra vonatkozott, és a ius gentium, amelyet a nem polgárokra kellett alkalmazni. 

A nemzetállami polgárok jogi identitása azonban hagyományosan a helyi, regionális és 

nemzeti jog alkalmazásához kapcsolódik. A középkori jogászság XII. századi létrejötte óta az 

összehasonlító jog az európai jogászok jogi konstrukcióinak részévé vált. 4római jog és a 

kánonjog (ius commune) összehasonlítása a helyi, regionális és nemzeti 

jogrendszerekkel/jogalanyokkal (ius proprium, ius patrium) a jól képzett európai jogászok 

általánosan használt módszerré vált, hogy az uralkodók joghatóságának megteremtéséhez 

szükséges jogi normákat Európa-szerte fenntartsák. A ius commune-t és a ius patriumot két 

egyenrangú jogrendszernek tekintették. 5 
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       A középkori Európa nagy kulturális és kereskedelmi központjaiból kiindulva a 

szokásjognak számos változata létezett. Ezek közé tartozott az angol common law (amely 

Londonból terjedt el Anglián, Wales-en, Írországon, Skócián, majd azon túl), a francia droit 

commun (amely végül a Coutume de Paris-ban írásos formában jelent meg), a kasztíliai 

eredetű derecho común, sőt a gemeines Recht Németországban és azon túl (amely nagyrészt 

kelet felé terjedt el). 6 

      A nemzeti jogelvek összehasonlítása (cum pare, "egyenlően") a közös európai jogelvekkel 

olyan módszerré vált, amely a nemzeti jogrendszerek létrehozására és létrehozására szolgál a 

nemzetállamok tágabb kontextusában, amelyek mindegyike többé-kevésbé kapcsolódik a 

történelmi jogforrásokhoz, és amelyeket a középkortól kezdve a római jog Corpus juris civilis 

és a kánonjog Corpus juris canonici című műveiben gyűjtöttek össze.7 A kora újkori 

Európában a jog különböző területein transznacionális joggyűjtemények jelentek meg, például 

az alapjog (Corpus juris publici) 8és a katonai jog területén (Corpus juris militaris). A 

kora újkor az intézményes és transznacionális jogi könyvtárak létrehozásának ideje lett. 

Az aktuális jogforrások hiánya miatt a kora újkori Európában egyre fontosabbá vált a külföldi 

jog használata. A jogi szakembereket európai egyetemeken képezték ki, és külföldi jogi 

ismereteiket jogászprofesszorként, bíróként vagy ügyvédként vitték be a nemzeti 

rendszerekbe. Másrészt a helyi, regionális vagy nemzeti szokásjog továbbra is fontos 

jogforrás volt a külföldi jogforrásokhoz képest. 

      A francia felvilágosodás XVIII. századi képviselője, Charles-Louis de Secondat 

Montesquieu (1689-1755) A törvények szelleme (1748) című klasszikus művében (eredetileg 

az ókori arisztotelészi szövegekben használt) vitatott éghajlatelméletet alkalmazott, azt állítva, 

hogy a földrajz és az éghajlat befolyásolja az emberek és a társadalmak természetét, amit az 

ázsiai és európai jog összefüggéseivel is összefüggésbe hozott. A jogról szóló elbeszélése 

Ázsiában a múltra vonatkozott. Franciaország viszont a jelenkort képviselte, és amikor 1787-

ben megalapították az Amerikai Egyesült Államokat, és megkapták új és modern 

alkotmányukat, az amerikai jog európai szemszögből nézve egy jövőbeli jogi konstrukciót 

jelentett Európa számára. 9 

       Amikor a napóleoni háborúk után kialakultak a modern nemzetállamok, és az 1815-ös 

bécsi szerződésben újrarajzolták Európa térképét, a nemzetek és határaik még mindig a 

territorium et jurisdiction doktrína segítségével jöttek létre.10 Ez a doktrína meghatározta a 

nemzeti jogi kultúra sajátos fogalmát, amely a modern nemzetállamok kialakulása során és a 

nemzeti jogi kultúrákban több mint egy évszázadon keresztül dominált. Németországban 

Friedrich Carl von Savigny professzor (1779-1861) fogalmazta meg programját az 1810-ben 

alapított új berlini egyetem történeti jogi iskolája számára. Több mint 11egy évszázadon 

keresztül nagy hatással volt a nemzeti jogrendszer tudományosan megalapozott, idealista 

filozófiához, valamint az empirikusan megalapozott történelemhez kapcsolódó 

konstrukciójára. Savigny ellenezte és elutasította, hogy a francia napóleoni törvényeket 

mintaként használják a modern német kodifikációhoz. Ehelyett egy jól körülhatárolt kutatási 

programot határozott meg a német jogászprofesszorok számára, hogy térjenek vissza a 

jogforrásaikhoz, és a német jog tartalmát egy történeti jogtudományban tárják fel (1814). A 

német jogászprofesszorok azonban nem sok német magánjogot fedeztek fel a 

feljegyzéseikben, így ehelyett az évszázadok során átvett (átültetett) római jog maradványait - 

romjait 12- figyelték meg, amelyeket nagyrészt egy korabeli római 

törvény13 az 1898/1900-ban elfogadott német polgári törvénykönyvhöz. Rudolf von Jhering 

(1818-92) egy korai, 1852-es művében drámaian fogalmazott: "A jogtudomány a regionális 

jog tanulmányozásává degradálódott. A jogtudomány szelíd, méltatlan formája". 14 

      A XIX. századi technikai fejlődés során a jogtudósok és a jogalkalmazók egyaránt új jogi 

infrastruktúrába találtak bele. A XIX. század elején az új nyomdai technológiának 

köszönhetően a jogászok kezdeményezték a jogi folyóiratok modern fogalmát, amelyben 
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nemzetközi anyagokat is megjelentettek. A jogászok az új kommunikációs eszközök 

(gőzmozdonyok és gőzhajók) segítségével egyre gyakrabban tudtak nemzetközi találkozókra 

és konferenciákra is ellátogatni. Ez a jogtudósok és jogászok közötti transznacionális 

interakció a korszak mérföldkövévé vált. A liberális reformpolitika a szabad kereskedelem és 

a transznacionális jogi konstrukciók és megoldások mellett is érvelt. Ennek következtében az 

összehasonlító jogi szemléletet hangsúlyozó jogi folyóiratokat a két heidelbergi német 

jogászprofesszor, Karl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867) és Karl Salomo Zachari? 

(1769-1843) szerkesztette és adta ki. Heidelbergben ők kezdeményezték az összehasonlító 

jogon 15 belüli fontos jogi folyóiratok megjelenését abban az időben, amikor  

Németországban és Franciaországban is létrehoztak összehasonlító jogi professzori státusokat. 

 

 

 

II. A jogtörténet nacionalista keretei a tizenkilencedik századtól az 1970-es évekig 

 

 

A XIX. század eleji modern nemzetállamot nagymértékben a törvények és azok történelmi 

forrásai segítségével azonosították és legitimálták. A romantikus történeti iskola a nemzeti 

jogi kultúra azonosításának eszközévé vált. Európa-szerte megjelentek a XIX. századi 

középkori törvények tudományosan kidolgozott kiadásai, amelyek a modern törvényhozók 

számára fontos forrásokká váltak. A jogtörténeti kutatás e kiadásai a nemzet középkori 

törvényeinek középpontba állítását eredményezték. 

       Ebből a szempontból még a nemzetközi közjogot (pl. az 1899. és 1907. évi hágai 

egyezményeket) is nemzeti jognak tekintették, mivel az egyezmények a nemzeti ratifikációk 

révén váltak érvényessé. 16 A jog társadalmi dimenzióját, amely 1900-68 között Európa- és 

Amerika-szerte uralta a jogi paradigmát, szintén a nemzeti kontextus jellemezte. Az Egyesült 

Államokban a huszadik század elején jelent meg (Roscoe Pound és az ő "szociológiai 

jogtudománya"), majd az 1930-as évek végén Willard Hurst (1910-97) fontos katalizátorával 

a "jog és társadalom", a jogszociológia új diszciplína, amely a "jogi realisták" számára az 

állami jog és annak modern társadalmi gyökerei azonosításának alternatív módjává vált.17A 

jog parochiális szemlélete azonban megmaradt. 18 

      A második világháborút követően az új perspektívák új dimenziókat hoztak az európai 

jogtörténetbe. Paul Koschaker (1879-1951) és Franz Wieacker (1908-94) például a nemzeti 

jogtörténetet európai kontextusba helyezte. A magánjogi kutatások továbbra is a 

jogtudományon belüli főáramlatot képezték. 19A második világháború következményeként az 

1940-es évek végén a természetjog reneszánsza következett be. Nyugat-Európában és az 

Európai Tanácsban új jogi paradigma épült ki, és 1950-ben elfogadták az Emberi Jogok 

Európai Egyezményét. Európa újjáépítésén belül (jogi szempontból is) Helmut Coing (1912-

2000) 1964-ben kezdeményezte az Európai Jogtörténeti Max Planck Intézetet, és megnyitotta 

a jogtörténeti kutatáson belül a transznacionális európai kommunikációt. A ius commune 

recepciója az európai nemzetállamokban évtizedekig uralta a kutatási projekteket és a 

módszertani diskurzusokat a háború utáni jogtörténeten belül. 

       A háború utáni másik fontos változás az európai jogban (beleértve a jogtörténetet is) az 

amerikai jogi kultúra új dominanciája volt. A második világháború előtt a német jogi kultúra 

és annak akadémikusan orientált diskurzusai domináltak, a háború után azonban az amerikai 

egyetemek egyre vonzóbbá váltak az európai jogtudomány számára. Paradoxon volt, hogy a 

Harmadik Birodalom idején a nagy amerikai jogi egyetemek német jogi emigránsokat 

alkalmaztak a jogi karokon, és bizonyos mértékig sikerült a nemzetközi jogot és az 

összehasonlító jogot is bevezetniük a jogi tantervükbe. 20 
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III. A pragmatikus és funkcionalista szemlélet. Összehasonlító jog 1900-1970-es évek 

 

 

A különböző nemzeti jogrendszerek összehasonlítása a huszadik században egyre fontosabb 

dimenzióvá vált a jogtudományon belül. A nemzetállamokban az egyének és intézmények 

közötti kommunikáció új technikai lehetőségei lehetőséget adtak arra, hogy a magánjogon 

belüli jogi jelenségeket összehasonlítsák és átvegyék a külföldi országokból. 

Az 1900-ban Párizsban megnyitott Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszus lett a 

fóruma az összehasonlító jog modern tudományágának megteremtésének. A két francia 

jogászprofesszor, Raymond Saleilles (1855-1912) és Edouard Lambert (1866-1947) között a 

tudományág céljairól folytatott Schulstreit két, egymással szinte ellentétes álláspontot jelzett: 

az egyik idealistább és kulturálisan orientáltabb (Saleilles), a másik pedig funkcionálisabb és 

pragmatikusabb feladatokat tűzött ki (Lambert). 21 

        A háború közepén a berlini Kaiser Wilhelm Nemzetközi Jogi Intézet első igazgatója, 

Ernst Rabel (1874-1955) a modern funkcionalista és pozitivista módszert alkalmazta az 

összehasonlító jogon belül, és német tanítványai is ezt a funkcionális szemléletet vették át; 

közülük többen közülük az 1933-as németországi náci hatalomátvétel után az Egyesült 

Államokba emigráltak. Ilyen például Max Rheinstein (1899-1977) professzor a chicagói jogi 

karon. 22német jogemigránsok többsége univerzalista nézetet vallott: inkább a 

hasonlóságokat, nem pedig a különbségeket vizsgálták. 23 

      A jogösszehasonlításon belül a funkcionalista szemlélet uralkodóvá válása jellemezte a 

háború utáni korszakban az összehasonlító jogtudomány széles körű bemutatását is, mint 

például René David (Párizs, 1906-90) francia összehasonlító jogtudósét (az 1950-1960-as 

években),24 Léontin-Jean Constantinesco (Saarbrücken, 1913-81) német jogtudósét25, 

valamint Konrad Zweigert (1911-96) és Hein Kötz (1935) (Hamburg, 1970-es évek)ét. 

26Közös volt bennük, hogy az összehasonlító jogon belül a fő perspektívát a nemzeti 

jogrendszerek közötti hasonlóságok vizsgálatával kell meghatározni. 

 

 

IV. Az összehasonlító jog emancipációja a jogi modernitásból 

 

A háború utáni modern európai nemzetállam fenntartotta a geopolitikai előfeltételek által 

meghatározott nemzeti jogfelfogást, annak ellenére, hogy olyan transznacionális joghatóságok 

jöttek létre, mint az Európai Bíróság (Luxemburg) és az Európai Bíróság (Strasbourg). 

Nemcsak a jogtörténetet, hanem az összehasonlító jogot is továbbra is nemzeti orientációjú 

diszciplínáknak tekintették. A jogtörténetben a mainstream módszert, a más nemzeti 

jogrendszerekből való recepciót (reception) ugyanolyan funkcionalista szemlélet segítségével 

tekintették, mint az összehasonlító jogon belül. 

      A posztmodernitás és a posztkolonializmus, a policentrikusság, valamint a jogon és a 

jogtudományon belüli interdiszciplináris munka az 1970-es évek óta - Európában pedig a 

hidegháború vége, az Egységes Okmány és a Maastrichti Szerződés 1990-es évek eleji 

kihirdetése óta egyre inkább - egészen új helyzetet teremtett nemcsak az összehasonlító jog, 

hanem a jogtörténet számára is. A jogon belüli idő és tér egyre inkább összefonódott és egy 

közös jogi diszciplínába került. 

      A jogtörténetben az egyik nemzeti jogrendszerből a másikba történő átvétel (reception) 

folyamatainak elemzése volt a fő módszer. A jogtörténetben a funkcionalista perspektívák 

ugyanúgy jelentős szerephez jutottak, mint az összehasonlító jogban. 
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V. Az összehasonlító módszer a történelemben és a jogban 

 

Lambert az összehasonlító jogot is három ágra osztotta. Megkülönböztetett (1) leíró 

összehasonlító jogot, amelyet úgy tekintett, mint a múlt és a jelen jogrendszereinek 

egészének, valamint azoknak az egyes szabályoknak a leltárát, amelyeket ezek a rendszerek a 

jogviszonyok különböző kategóriáira alkottak; (2) az összehasonlító jogtörténet, amely arra 

törekedett, hogy "egy egyetemes jogtörténet felállítása révén kimutassa a társadalmi 

jelenségek egymásutánjának ritmusát vagy természeti törvényeit, amelyek a jogi intézmények 

fejlődését irányítják"; és (3) az összehasonlító jogalkotás vagy összehasonlító jogtudomány, 

amely megkísérelte leírni azt a közös törzset, amelyre a jelenlegi nemzeti jogdoktrínák 

rendeltetése, hogy beoltják magukat, mint mind a jognak mint társadalomtudománynak a 

tanulmányozása, mind a nemzetközi jogtudat ébredése következtében. 27 

      A svájci jogászprofesszor, Walther Hug (1898-1980) már 1932-ben felvetette, hogy a 

jogásznak el kell fogadnia a külföldi jog tanulmányozását és leírását, amely csupán az 

összehasonlító jog előkészítése. Osztályozásában különbséget tett a szoros értelemben vett 

összehasonlító jogtudomány és az összehasonlító jogtörténet között. A szoros értelemben vett 

összehasonlító jog Hug számára két szakaszt foglalt magában: először is egy vagy több 

külföldi jogrendszer összehasonlítását a hazai joggal; másodszor pedig a fejlett jogrendszerek 

objektív és szisztematikus elemzését, függetlenül attól, hogy múltbeli vagy jelenlegi. 

Hug számára az összehasonlító jogtörténet két fő ágból állt: a (szoros értelemben vett) 

összehasonlító jogtörténet, amely két vagy több jogrendszer történetét hasonlította össze az 

egyes jogrendszerekben  ok-okozati kapcsolatuk és különböző szakaszaik szerint. Az 

"egyetemes jogtörténet" ezzel szemben mind a konkrét jogintézmények fejlődését, mind a 

jogfejlődést korszakok és rendszerek szerint követte nyomon. 28 Emellett a common law és a 

polgári jog, a jogállamiság és a Rechtsstaat-modellek közötti kapcsolat a XIX. században a 

különböző jogrendszerekről szóló módszertani (és didaktikai) diskurzusokat mutatta be, 

amelyek a XX. században is fennmaradtak. Még ha a huszadik századi amerikai jogi kultúra 

nagymértékben parochiális is volt, Christopher Columbus Langdell (1826-1906) és Oliver 

Wendell Holmes (1841-1935) amerikai jogászok jogtudományukban hangsúlyozták az 

amerikai common law és az európai polgári jogi jogtudomány, különösen a német 

Begriffsjurisprudenz belső kapcsolatát. 29 

       Az 1970-es évek posztkoloniális tanulmányaiban a vegyes jogrendszerek fogalmát 

Reinhard Zimmermann, Kenneth Reid és Daniel Visser Dél-Afrikára és Skóciára vonatkozó 

összehasonlító tanulmányában vezették be és valósították meg.30 A vegyes (vagy hibrid) 

jogrendszerek fogalma a 2000-es évezredforduló körüli évtizedekben vált fontos diskurzussá. 

Esin Örücü a vegyes jogrendszerek négy típusát különböztette meg: (1) vegyes rendszerek, 

ahol a különböző elemek hasonló jogi intézményekbe integrálódnak (pl. Skócia); (2) salátástál 

rendszerek, ahol mind a jogi elemek, mind az intézmények különállóak (pl. Algéria); (3) 

salátástányér-rendszerek, ahol jogi dualizmus vagy pluralizmus létezik (pl. Zimbabwe); és (4) 

pürés rendszerek, ahol a jogi elemek és intézmények alapját képező jogi hagyományok 

valóban keveredtek (pl. holland jog).31 Az ő megkülönböztetései arra a következtetésre 

vezettek, hogy minden jogrendszer többé-kevésbé "vegyes". A vegyes jogrendszerekről szóló 

diskurzusokat is abba a jelenleg uralkodó álláspontba juttatta, hogy minden jogrendszer más 

jogrendszerekkel szemben eltéréseket mutat. A kontextusok nagymértékben meghatározzák a 

nemzeti jogi kultúrát annak történelme miatt. 

       A posztkoloniális metaforikus kettősség a gyarmati "mi" és az elnyomott "Másik" - a 

szubaltern - között az összehasonlító jogtörténet diskurzusaiban is megjelenik. Alkalmazható 

a posztkoloniális nemzeti jogrendszerekre, például a dél-afrikai rendszerre, de az etnikai 
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kisebbségekhez kapcsolódó jogrendszerekre is, mint például az indiaiakéra és a 

szamikaiakéra. 32 

      A transznacionális jogtörténet eurocentrikus dimenziói az utóbbi években kiegészültek az 

európai jog Európán kívüli területeken történő "befogadásáról" szóló tanulmányokkal, és 

különösen "a szakértői tudás és az európai eszmék Európán kívüli átadásával és 

terjesztésével".33 A különböző normatív rendek közötti kölcsönhatás történelmi 

folyamatainak rekonstruálására használt elméletek és módszerek egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak a globális jogon belül. A hagyományos történetírás keretében alkalmazott 

összehasonlító módszerek - "az összehasonlító módszerek, valamint az átadás újabb keletű 

történetei" - nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megfeleljenek a globális jogon belüli új 

kihívásoknak. 34 Néhány globális történész által használt metafora a "összefonódások" vagy 

"összefonódott történetek" képe volt, hogy illusztrálja az új kategóriák, periodizációk és 

episztemikus alapok iránti igényt a jogon és a történelmen belül. Az idő és a tér összefonódik. 

Összefonódások nem csupán a tér fontosságát hangsúlyozzák, "hanem azt is, hogy jobban 

tudatában kell lenni a jogi átültetések időbeli dimenziójának".35Max Planck Európai 

Jogtörténeti Intézetben (Frankfurt am Main) kidolgozzák és továbbfejlesztik a jogi 

összefonódások fogalmát. 36 

 

 

VI. Az összehasonlító jogtörténet áttörése 

 

Az Egyesült Államokban a stanfordi jogászprofesszor Lawrence Friedman (sz.1930) (és kari 

kollégája John Merriman (1920-2015)) az 1960-as években kemény kritikát fogalmazott meg 

a gyarmatosító jellegű amerikai jog és fejlődés mozgalommal szemben:37 "Nem lehet 

megérteni egy jogrendszert pusztán szótári eszközökkel.  Egy élő joganyag nem tanok, 

szabályok, kifejezések és kifejezések gyűjteménye. Nem szótár, hanem kultúra, és mint ilyet 

kell megközelíteni". 38A jogi kultúrákkal kapcsolatos diskurzusok közül az 1960-as évektől 

kezdve egészen napjainkig számos összehasonlító irányultságú volt, és hozzájárult az 

összehasonlító jogtörténet kialakításához. 39 

      Európában az 1989 utáni új geopolitikai helyzet és az Európai Unió létrejötte paradox 

módon a jog és a jogtörténet új, nemzetközpontú megközelítésének eszközévé vált. Az 1992-

es Maastrichti Szerződés és annak a kultúráról szóló 40128:1. cikke támogatta a tagállamok 

kulturális sokszínűségét:” A Közösség hozzájárul a tagállamok kultúráinak virágzásához, 

tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a 

közös kulturális örökséget.” 

       A Maastrichti Szerződés tagállamok általi ratifikálása ebben az értelemben a nemzeti 

identitásról és kultúráról szóló, máig tartó diskurzust indított el. A német jogtörténészek 1999-

es regensburgi, kétévente megrendezett találkozóján egy délutáni ülést az összehasonlító 

jogtörténetnek szenteltek. A vita résztvevői rámutattak, hogy a két különböző jogtudományi 

struktúra képviselőinek találkozója korainak bizonyult. 41Mathias W. Reimann az American 

Journal of Comparative Law (AJCL) szerkesztősége alatt azonban ösztönözte az 

összehasonlító jogtudományon belüli "történelmi fordulatot", amelyet James Q. Whitman (sz. 

1957) is több hozzászólásában megfigyelt.42 Azok közül, akik a történelmi hatást 

hangsúlyozzák összehasonlító jogra gyakorolt hatását az amerikai jogtudósok, például 

William Evald 43és Vivian Curran.44 Mathias Reimann és Reinhard Zimmermann 

szerkesztésével a The Oxford Handbook of Comparative Law (2006) a jogösszehasonlítás 

nézőpontjainak pluralitását mutatta be, és az "Összehasonlító jog és történelem", valamint az 

"Összehasonlító jog és jogi kultúra" című cikkeket ismertette. Amikor a német jogtörténészek 

megismételték az összehasonlító jog, a jogtörténet és a regálé közötti kapcsolatot  a 2010-es 
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münsteri féléves találkozón, a tudományos tudat sokkal érettebb volt.45 Ettől a pillanattól 

kezdve az összehasonlító jogtörténet mint aktuális jogi diszciplína megalapozódott. 

       A Lund Egyetemen (2011) a "Hogyan tanítsuk az európai összehasonlító jogtörténetet?" 

címmel rendezett konferencián az e terület tanítása iránti európai érdeklődés rámutatott, hogy 

szükség van tananyagra, de a terület didaktikai meglátásainak fejlesztésére is. 

Az egy évvel később a lundi konferencián létrehozott hálózat létrehozta az Európai 

Összehasonlító Jogtörténeti Társaságot (ESCLH), amely 46jelenleg kétévente megrendezésre 

kerülő konferenciákkal és egy folyóirattal, az Összehasonlító Jogtörténettel (jelenleg 5. 

évfolyam, 2017) működik. 

 

 

 

VII. Összehasonlító jogtörténet az alkotmányjogon belül: A késő modern nemzetállam 

identitásának reprezentálása 

 

 

Akadémiai jogi szempontból a modern szociális jóléti államot nagymértékben a közigazgatási 

joggal és a szociális magánjoggal azonosították. A jogi modernitásnak nagyon is a nemzeti 

parlamentáris jog adta a keretét. Amikor a modernitás az 1990-es évek elején a késő 

modernitás paradigmájába fordult, a fókusz megváltozott, és a nemzeti jog sokkal 

átláthatóbbá vált a nemzetközi joggal szemben. Európában az uniós jog nagymértékben 

hozzájárult ehhez az átláthatósághoz. 

        Következésképpen a nemzeti jogi kultúra a történelmileg megalapozott nemzeti jog és a 

nemzetközi jog lefordított elemei közötti összefonódáshoz kapcsolódik. Így a nemzeti jogi 

kultúra sajátos jellemzése azonosítható a nemzeti alkotmányokban. Az amerikai alkotmány 

eredeti jelentése, amelyet Antonin Scalia történelmi érvként használt az alkotmány 

értelmezésében a nemzetközi hatások elhagyására az alkotmány értelmezésében, az utóbbi 

években visszakövetelt nacionalista perspektíva egyik példája. 47 

      Robert N. Bellah (1927-2013) elmélete az alkotmányos polgári vallások jelentőségéről 

szintén segít a nemzeti jogi identitás történelmi érvénnyel történő feltárásában. 48Bellah 

amellett érvelt, hogy létezik egy etikai, "nem szektás kvázi-vallásos hit", amelyet "az amerikai 

polgári vallás központi hagyománya nem a nemzeti önimádat egyik formájaként, hanem a 

nemzetnek az őt meghaladó etikai elveknek való alárendeléseként tart fenn, amelyek alapján 

meg kell ítélni". 49 

      A második világháború utáni időszakban az univerzalizmust és a hasonlóságot 

hangsúlyozó természetjogi érvek jellemezték az alkotmányos diskurzusokat. Az "emberi 

méltóság" (a római katolikus egyházban hagyományosan jól bevált) egyetemes fogalma 

reneszánszát élte. 50A nemzeti alkotmányokba beágyazott társadalmi értékek (például a 

nyugatnémet alaptörvény 1949-ben) azt képviselték, amit Kaarlo Tuori úgy definiált, mint a 

jog transznacionális "mélystruktúrái".51Az alkotmányjoggal kapcsolatos jelenlegi 

diskurzusok nagymértékben összehasonlító és történelmileg orientáltak. 

A globalizáció korában az összehasonlító alkotmányjog egyre fontosabb jogterület.52 Az 

alkotmányjogon belül a történeti értelmezések ma már nemcsak az amerikai53, hanem az 

európai alkotmánybíróságokon is gyakoriak. 

 

 

VIII. Az összehasonlító jogtörténet módszerei: Mik lehetnek? 

 

Ahogy Vivian Curran megállapította, a második világháború utáni összehasonlító 

jogtudósokat a hasonlóságok lenyűgözték. Meglátták a jogrendszerek koherenciáját, a 
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hasonlóságokat a "jogcsaládok" vagy Rechtskreise metaforikus fogalmaiba foglalták, és 

megpróbálták az egyes nemzeti jogrendszereket egy nagyobb rendszer részeként azonosítani. 

A kritikai jogelméletek azonban eltolták a hangsúlyt. A konfliktusokra (Morton Horwitz) és a 

jogrendszerek közötti különbségekre összpontosítottak. A konkrét nemzetállamot 

azonosították az összes többi között. Ez az azonosítás a jogi kontextusokra is vonatkozott, 

mint a történelem, a kultúra és a nyelv. 54 

       Heikki Pihlajamäki kutatásában a központ és a periféria problémájának északi 

perspektíváját vizsgálta.55 Továbbá, létezik-e közös európai jogi kultúra? Példaként 

említhetjük az európai igazságszolgáltatást és a luxemburgi EU Bíróság első svéd bíráját, 

Hans Ragnemalmot (1940-2016). Ennek a nemzeti jogásznak nemcsak a francia nyelvű 

igazságszolgáltatási kultúrához kellett alkalmazkodnia, hanem azt is megfigyelte, hogy egy 

összeolvadó európai jogi kultúrába illeszkedett be, amelyben nemcsak a római jog, hanem az 

emberi jogok, a jogállamiság és a jóléti állam szabályozása is történelmi identitást adott a 

Bíróságnak. 56 

 

 

IX. Következtetések a jövő felé: "Most már mindannyian komparatisták vagyunk? 

 

A kortárs nemzeti jogrendszerek multikulturális és multivallási környezetükben történő 

kontextualizálásának szükségessége nemcsak a helyi/nemzeti, hanem a globális viszonylatban 

is összehasonlító megfigyeléseket feltételez.57 Összehasonlító jogi jogtörténet 

nagymértékben a nemzeti jognak a transznacionális joghoz viszonyított kontextuális 

perspektívái segítségével épül fel. Az Európán kívüli európai jogot a posztkoloniális 

környezetre fordítják le.58Az összehasonlító jogtörténet alkalmazásának módszerei eltolódtak 

azoktól, amelyek az evolúcióra és a hasonlóságokra vonatkozó tanulmányokra helyezték a 

hangsúlyt, a konfliktusok és különbségek tanulmányozására támaszkodó kortárs tanulmányok 

felé. 

       Európában a luxembourgi és strasbourgi transznacionális bíróságok megpróbálnak 

kompromisszumot találni az európai és a tagállami jogi struktúrák között. A strasbourgi 

bírósági határozatokban egyre gyakrabban használják érvként a mérlegelési mozgásteret. Ez 

egy példa a transznacionális európai és a különböző tagállamok jogi kultúrája közötti átlátható 

határvonalra. 59 Nemcsak az összehasonlító jog alkalmazása vált általánossá, hanem az 

összehasonlító jogtörténet is szükséges tanulmányozási területnek bizonyult nemcsak a 

nemzeti jog és annak kultúrája, hanem a nemzeti jogi keretrendszer 

nemzetközi/transznacionális összefüggéseivel való összefüggéseinek azonosításához. 
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                5. Globális jogtörténet: Európa átfogó perspektívába ágyazása 
                                                                  Thomas Duve 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Amint az előző fejezetekben bemutattuk, maga az európai jogtörténetről alkotott képünk a 

XIX. századi nemzeti jogtörténetírás és annak a XX. század közepi európai mozgalom 

politikai és szellemi konstellációiba való átültetése következtében alakult ki. Csak a 

közelmúltban problematizálták az ebből a hagyományból eredő útfüggőségeket, és 

erőteljesebb igényeket fogalmaztak meg az európai jogtörténet globális perspektívákban való 

elhelyezésére. Ez a fejezet áttekintést nyújt mind erről a fejlődésről, mind pedig arról, amit 

"az európai jogtörténet globális perspektíváinak" nevezhetünk. Ennek érdekében nyomon 

követi, hogyan vált az "Európa" kategória a transznacionális jogtörténet legfontosabb térbeli 

keretezésévé. Áttekintést nyújt arról, hogy a vezető tudósok hogyan alakították ki Európa és a 

világ más területei közötti kapcsolatot. Felvázolja az európai jogtörténet globális 

perspektívába helyezésének jelenlegi módjait. 

Kulcsszavak: globális jogtörténet, európai jogtörténet, globális történelem, jogtörténetírás, 

multinormativitás, kulturális fordítás, eurocentrizmus. 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az európai jogtörténet a huszadik század második harmada óta a transznacionális 

jogtörténetírás fő áramlata Európában. Azóta a tudományág a kontinensre és a polgári jogi 

hagyományra koncentrál, így szinte teljesen kihagyja a common law világát. Ezt a történelmet 

elsősorban magánjogtörténetként írták, amely a kontinentális európai jogtörténetet egyedi, a 

nem európai területektől egyértelműen eltérő történelmi fejlődésként ábrázolta. Európát 

kiváltságos térnek tekintették, ahol a kulturális vívmányok megvalósultak, és később az egész 

világon elterjedtek. A nem európai területeket úgy ábrázolták, mint ezen vívmányok puszta 

befogadóit, amelyek többnyire nem tudtak érvényesülni. Az európai jogtörténet 

világtörténelmi jelentőségéről számos nagyszabású állítás született, amint azt Whitman a 

következő fejezetben bemutatja 1. Sőt, sok tudós számára, és még a szélesebb körű vitákban 

is Európáról szóló vitákban is ez az egyedülálló jogi hagyomány volt és van az európai 

identitás mint olyan középpontjában. Nem véletlen, hogy Paolo Grossi európai jogtörténeti 

szintézisének olasz változata a L'Europa del diritto címet viseli. 1Úgy tűnt, hogy Európa a 

jogközösség (Rechtsgemeinschaft) volt és újra azzá kell válnia. Ez a sajátos jogi hagyomány 

mind a mai napig az európai identitásdiskurzusok lényeges részét képezi. 

       Ez az európai történelmi önbizalom azonban jelentős nyomás alá került. Az 1980-as évek 

vége óta a posztkoloniális és globális tanulmányok területéről érkező tudósok aláásták az 

európai sajátossággal kapcsolatos érvek alapjait, bár általában a jogtörténetírásra való 

hivatkozás nélkül.2 E hangok fő állítása az, hogy Európát nem lehet önmagából vagy saját 

kontextusából kiindulva megérteni, ahogyan az sokáig történt, hanem globális kontextusában 
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kell vizsgálni. A világtörténelmet decentralizálni kell, a hagyományos európai történetírás 

számos eredményét dekonstruálni kell, és új történetírási módszereket kell alkalmazni. A 

politika és a jog területét tekintve ez a szemléletváltás azt jelentette, hogy az európai 

történelem nem csupán a demokrácia, az alkotmányosság és a minden polgár számára egyenlő 

részvételt biztosító egalitárius liberális rendszer története volt - ahogyan azt sok általános 

beszámoló szereti bemutatni -, hanem az a kontinens volt, amely nagy népirtásokat, háborúkat 

és környezeti katasztrófákat hozott létre, amelyek gyakran a határain kívül zajlottak. 

Történelmét az európai gyarmati uralkodók és formális vagy informális imperializmusuk által 

elkövetett erőszak, rabszolgaság, elnyomás, kizsákmányolás és egész területek jogfosztása 

jellemzi. Európa az elemzés szerint a "civilizált" és a "civilizálatlan" világok különálló 

szféráit hozta létre, különböző politikai és jogi rendszerekkel, amelyek funkcionálisan 

összekapcsolódtak. A kérdés ma tehát már nem az állítólagos európai értékek identifikációs 

keresése, hanem az analitikus eurocentrizmustól való felszabadulás kellene, hogy legyen. 

Európát "provincializálni" kell, a világban betöltött szerepét kritizálni és újradimenzionálni. 

Az európai történelem globális perspektíváit követeljük meg, a történelmi igazságosság 

érdekében, a a jobb történetírás érdekében, és nem utolsósorban a transznacionális és 

globális jogról folytatott globális párbeszéd előfeltételeként. 

      Még ha a jogtörténet alig van is képviselve ezekben a globális történeti tanulmányokban, 

3és így nem is a kritika kifejezett célpontja, számos ilyen állítás az európai jogtörténet 

önértelmezéséhez tartozó központi elemeket érinti. Hogyan kellene az európai jogtörténetnek 

mint tudományágnak erre reagálnia? Hogyan kellene felfogni Európa és más világterületek 

kapcsolatát? Hogyan nézhetne ki egy európai jogtörténet, ha globális perspektívák keretében 

valósulna meg?" Ez a fejezet megpróbál néhány választ megfogalmazni ezekre a nagy 

kérdésekre.4 Mivel a történetírói önreflexió és kritika a globális perspektívák elfogadásának 

fontos szempontjai, a fejezet először az "európai jogtörténet" mint tudományterület 

eredetének rekonstruálásával foglalkozik, és nyomon követi, hogyan és miért vált "Európa" az 

elemzés preferált térbeli keretévé. Másodszor, áttekintést nyújt arról, hogy a terület néhány 

vezető tudósa hogyan strukturálta Európa és a világ más régiói közötti kapcsolatot. A 

harmadik részben az európai jogtörténet globális perspektíváinak kialakítására használt 

néhány jelenlegi módot mutat be. Az utolsó szakasz hangsúlyozza, hogy Európa elhelyezése a 

különböző globális perspektívákban nemcsak intellektuális, hanem intézményi kihívást is 

jelent. 

 

 

II. A nemzeti jogtörténetírás európai üdvössége 

 

Miért vált a második világháború után a kontinentális Európa a transznacionális jogtörténet 

legfontosabb térbeli keretévé? Miért nem írták például az európai birodalmak erőteljesebben 

birodalmi régióik jogtörténetét, mint ahogyan azt tették, ami Európa széttöredezett képéhez és 

az Európán kívüli területekhez fűződő kapcsolataihoz vezetett? Miért van az, hogy az európai 

jogtörténet szinte kizárólag a magánjog történetének mint a transznacionális jogtörténet 

legmeghatározóbb fogalmának a jegyében íródott, és nem például a kereskedelmi régiók és 

így a "történelem óceánjai"; vagy a nyelvi alapú területek; vagy a felekezeti szférák, mint a 

"protestáns világ"; vagy a "globális városok" jogi rendszereiről? 

   Kétségtelen, hogy mindezeknek a térbeli hatóköröknek lenne némi létjogosultsága.5 

Valójában vannak olyan transznacionális jogtörténetek, amelyek valóban magukban foglalják 

Európa és más világterületek egyes részeit, mint például a Brit Birodalom története, a 

Spanyol-Amerikai Birodalom története, a Derecho Indiano, a Portugál Birodalom története, 

vagy az atlanti jogtörténetek megírására tett kísérletek. Ezek a transznacionális történetek 

azonban gyakran az adott gyarmati korszakokra korlátozódtak, és aligha mondható el róluk, 
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hogy beépültek volna egy átfogó, az ókortól a modernitásig terjedő történelmi narratívába. 

Ezek a nemzeti jogtörténetek részei maradtak, vagy soha nem bontakoztak ki a kollektív 

emlékezet és a nagy tudományos diskurzusok fő hivatkozási pontjává, legalábbis az európai 

kontinensen. 

      Az "európai jogtörténet" kialakulásának néhány meghatározó körülménye jól ismert, és itt 

nem kell részletesen megismételni.6 Mint a mindig van egy intézményi és egy intellektuális 

oldala ennek a történetírói fejlődésnek. Vannak belső fejlemények és külső tényezők is, 

amelyeket figyelembe kell venni. Intellektuálisan és belső szempontból a legtöbb tudós 

egyetért abban, hogy Paul Koschaker Europa und das römische Recht (Európa és a római jog) 

című művének 1947-es megjelenése a második világháború utáni európai jogtörténet mint 

tudományág számára valamiféle alapító pillanat lehetett. Korának gyakorlatilag minden 

jogtörténészéhez hasonlóan Koschaker is a jogtörténetet a tanult magánjog és intézményeinek 

történetével azonosította. A római jogászok által kidolgozott magánjog ". . ...nem 

elhanyagolható építőkövet szolgáltatott annak az egységnek az építéséhez, amelyet ma 

Európának nevezünk". 7Koschaker 1947-es értékelése - egy újrakezdési kísérlet, amely több 

okból sem volt teljesen problémamentes 8- nagy visszhangot keltett a háború utáni 

Európában. Ugyancsak ebben az időben kezdődött meg az európai középkori és újkori 

jogtörténet erőteljes kutatása, amely a nemzeti perspektívák meghaladására törekedett, és 

amelyet főként német, olasz, belga, francia és holland szerzők végeztek. Sokan közülük részt 

vettek a Ius Romanum Medii Aevi (IRMAE) projektben Erich Genzmer német jogtörténész 

vezetésével, aki viszont Emil Seckel és mások két háború közötti időszakban végzett 

munkájára támaszkodhatott. Bár néhány befolyásos jogtörténész, mint például Francesco 

Calasso, nem értett egyet az alkalmazott megközelítéssel, ez lehetett az első és legfontosabb 

kísérlet egy európai jogtörténészcsoport által vállalt európai jogtörténet megírására, még 

akkor is, ha a címben nem szerepel ez a kifejezés. Az IRMAE-sorozat bevezető fejezetében 

Genzmer kifejezetten "Új Savigny"-nek nevezte ezt a törekvést, utalva Savigny A római jog 

története a középkorban című művére. Ez a cím azt volt hivatott kifejezni, ami a közösségen 

belüli közös meggyőződésnek tűnt: hogy a kutatást Savigny szellemében kell folytatni, a 

megállapításait aktualizálni és határozottan európai kontextusba helyezni. Savigny-t az 

akkoriban elterjedt kifejezéssel élve "jó európainak" (ein guter Europäer) nyilvánították. 

Genzmer kijelenti: Savigny kétségtelenül jó európai volt, de a jognak a Volksgeistből való 

keletkezéséről alkotott elképzelése korlátozta. Azóta világosan felismertük annak 

szükségességét, hogy a történelmet, beleértve a jogtörténetet is, európai perspektívában 

vizsgáljuk". Egy figyelemre méltó mondattal folytatja: "Hogy E. R. Curtius egy mondatát 

kölcsönözzem: Egyetlen modern nemzeti történelem sem érthető, ha nem tekintjük az európai 

történelem szerves részének". Amint ebből az idézetből is látható, a háború utáni nemzedék 

számára Európa volt a transznacionális keret amelybe a nacionalizmusok és az azokat 

fenntartó jogi történeti narratívák összeomlása után nemzeti történelmük beilleszkedett. Ez 

azonban azt is jelentette, hogy még ha volt is transznacionális dimenzió a gondolkodásukban, 

nem utolsósorban a nemzeti történetek megértésének vágya késztette őket arra, hogy 

megnyíljanak az európai összefüggések felé. A nemzetállam volt az, ami felfogásukat 

irányította, és ami a jogtörténészeket arra késztette, hogy figyelmüket Európa felé fordítsák. 

A "nemzetállam európai megmentésének" okai9 nyilvánvalóak. Németország náci múltja és a 

második világháború katasztrófái miatt a német nyelvű tudósok, és kisebb mértékben mások, 

például osztrák és olasz kollégáik is, hogy megtalálják a módját annak, hogy kulturális 

hagyományt építsenek anélkül, hogy a korábbi nacionalista diskurzusok központi elemeire 

hivatkoznának.10 Egyszerűen nem lehetett tovább folytatni a "germán" jogtörténetet - vagy 

legalábbis ugyanúgy bemutatni, ahogyan azt korábban tették. Néha ez nem jelentett mást, 

mint a kifejezések megváltoztatását: ami a jogtörténeti könyvek korábbi kiadásaiban "német" 

volt, az egyszerűen "európai" lett. 
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        De nem csak a közelmúltról volt szó, amely már a huszadik század első felében tanúja 

volt a nemzeti történetek bizonyos keretezésének egy szélesebb okkidentalista diskurzusba, az 

Abendlandba, amelyet a "Nyugat felemelkedéséről" szóló későbbi írások elnyeltek.11 Ezen 

túlmenően az európai jog történetiségének, a "közös gyökereknek" a kidolgozása fontos 

legitimáció volt az európai integráció közelgő politikai projektje számára. A jog központi 

szerepet játszott a korabeli európai egyesülési diskurzusokban - nem csak, de különösen 

Németországban. Sok megrögzött európai, mint például a német Walter Hallstein, az EGK 

Bizottság első elnöke - és mellesleg az első személy, aki a Max Planck Európai Jogtörténeti 

Intézet kuratóriumának elnöki tisztét is betöltötte - a jogot az "Európa" politikai projekt 

megvalósításának központi eszközének tekintette. Európát "jogközösségként", 

Rechtsgemeinschaftként definiálták. Az európai jogi integrációnak - ez volt az általános 

elképzelés - egy már létező kulturális egységet kell kifejeznie. A politikai unió egy hosszú, az 

integráció felé haladó történelem beteljesedésének tűnt.12 Minden mindezt fokozták a 

dekolonizáció kezdeti lépései és az ebből következő tendencia, hogy Európára, a 

hidegháborúra, a modernizációs elméletekre stb. összpontosítsanak. 

       Miközben továbbra is léteznek e hagyomány keretében írt jogtörténeti beszámolók, 

fontos újítások is történtek. Legalábbis az 1980-as évek óta számos jogtörténész nem érzi jól 

magát az európai jogtörténet szinte kizárólagos koncentrálásával a magánjog történeti 

fejlődésére, amely a Rómától a ius commune-on át a modern kodifikációkig húz egy vonalat. 

Ebbe a képbe került be a közjog, az alkotmányjog és a büntetőjog. 13A common law és a 

polgári jogtörténet integrálására egyre gyakrabban támasztanak igényt. Az újabb tanulmányok 

közül sokan Európa és történelme sokkal árnyaltabb koncepcióját alkalmazzák. A. M. 

Hespanha például az "európai jogi kultúráról" való beszéd mellett dönt, amely megközelítés 

az Európában kialakult normatív rendek jellemzőit leválasztja földrajzi terükről.14 Hasonló 

módon Paolo Grossi L'Europa del diritto (2007) című könyvét az Európáról alkotott 

félrevezető elképzelésekkel kapcsolatos tisztázó megjegyzésekkel kezdi, majd annak leírására 

összpontosít, hogy a földrajzilag meghatározott "Európa" tér hogyan alakult át a kialakuló 

jogi fogalmak és gyakorlatok térségévé, amely később kulturális hivatkozási ponttá vált. E 

differenciált nézetek és a magánjogtörténeti hegemónia lassú, de folyamatos felbomlása 

ellenére azonban úgy tűnik, hogy az általánosabb diskurzusban a területileg meghatározott 

terek szuggesztív erejüket ráerőltetik Európáról alkotott képünkre. 

      A legtöbb előadásban "Európa" egyszerűen csak feltételezett elemzési egységként 

szerepel, gyakran a középkorban való állítólagos születésére való hivatkozással, és időnként a 

mai politikai formációra való utalással. Úgy tűnik, hogy az európai kontinens és az európai 

jogi kultúra alapvetően azonos területi dimenziókkal rendelkezik. 

      Összefoglalva és leegyszerűsítve a tudományterület nagy és összetett kialakulási 

folyamatát, számos olyan körülményt emelhetünk ki, amelyek a tudományágat napjainkig 

formáló bizonyos útfüggőségekhez vezettek. Ezek közül öt különösen jelentősnek tűnik. 

      Először is, a háború utáni időszakban és a későbbi évtizedekben fokozatosan eltolódott az 

európai jogtörténeti kutatások időhorizontja Savigny munkájához képest, amely legalább az 

1970-es évekig szinte valamennyi jogtörténész számára implicit vagy explicit hivatkozási 

pont volt. Mivel sok jogtörténész célja az volt, hogy saját nemzeti történelmét európai 

perspektívából értse meg, a jogtörténeti a történészek kutatásukat a nemzeti jog 

kialakulásának küszöbéig terjesztették ki a XIX. században. Ez a kiterjesztés lassú, de 

folyamatos folyamat volt. Már az IRMAE projektben Savigny eredeti programjához egy új 

szakaszt csatoltak, amelynek címe: "A római jog és tudományának hatása a kánonjogra és a 

nemzeti jogra a 15. század végéig". A későbbi jogtörténetírás, különösen Helmut Coing, 

Franz Wieacker, Paolo Grossi, Manlio Bellomo, Peter Stein és mások munkái egymás után 

egészen a kodifikáció időszakáig, vagyis a jogi nacionalizmus fénykoráig terjesztették ki 

tanulmányaikat. 
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       A kialakuló európai jogtörténet nem mentes a teleológiától és az államközpontú 

szemlélettől, és olyan képet rajzolt, amely a kodifikációt a tizenegyedik századi Észak-

Itáliában kezdődött folyamat természetes következményének tüntette fel. A rekonstrukció a 

tudós jog eredetével kezdődött, majd a nemzetállamok felé haladt, és végül Európában 

folytatódott. 

      Az időhorizontnak ez a fokozatos kitágulása azért fontos, mert egyértelmű ellentétben áll 

a kutatás változatlan térbeli dimenziójával. Még akkor is, amikor a kora újkori vagy modern 

Európáról írtak, a lefedett tér többé-kevésbé megfelelt az eredetinek, vagyis a középkorász 

Európájának. A csere új intenzitása és ezáltal a jogról való kommunikáció új tereinek 

kialakulása nem volt hatással az európai jogtörténetírásra. Ugyanazok a magterületek - 

Olaszország, Franciaország, Hollandia és a német nyelvterület -, amelyek Savigny számára is 

relevánsak voltak, továbbra is a fő hivatkozási pontok maradtak. Spanyolország és Portugália 

különleges esetnek tűnt, és csak az 1980-as években, Spanyolország és Portugália EU-hoz 

való csatlakozásával kezdődött meg e nemzetek jogtörténetének integrálása az elemzési 

keretbe.15 Skandinávia nagyon távolinak tűnt, és Kelet-Európa nem volt könnyen 

integrálható a képbe, kivéve a katolikus részeket és a Német Nemzet Szent Római 

Birodalmához tartozó területeket. Nem utolsósorban az európai terjeszkedés ebben a 

klasszikus elbeszélésben figyelembe sem vették. 

        A harmadik megfigyelés az, hogy a korszellemnek köszönhetően az európai jogtörténet 

perspektívája alapvetően az egységre és az egyformaságra irányult. A nyilvánvaló nemzeti 

partikularizáció ellenére és éppen emiatt keresték a közös elveket és analóg fejleményeket, 

amelyekről a legtöbben úgy vélték, hogy valamikor a múltban léteztek, de azóta eltűntek. Az 

általános vélekedés az volt, hogy itt az ideje, hogy ezeket az elveket és fejleményeket 

visszaszerezzük, sőt valósággá tegyük az európai gondolkodásmódra való törekvésen 

keresztül. A nemzeti kodifikáció a széttagoltság idejének tűnt, amelyet a szupranacionális, 

azaz az európai kodifikáció irányába való elmozdulással el lehetett hagyni. 

       Negyedszer, a Savigny jogtörténeti koncepciójának fogalmi alapjaiban való kitartó 

orientáció magában foglalta a jogról alkotott koncepciójának, valamint az ebből a 

koncepcióból eredő tudományos gyakorlatoknak, például a tanult jog preferálásának átvételét, 

bizonyos típusú források és kérdések, a tudás kánonjai stb. Mivel Savigny és utódai szinte 

kizárólag a magánjogra összpontosítottak, az európai jogtörténet tulajdonképpen a tanult 

magánjog történeteként íródott. Ez a sajátos jogfelfogás tette lehetővé, hogy a jogtörténetet a 

XII. századtól a XIX. századig a tudományosság (Verwissenschaftlichung) történeteként írják 

meg, fontos, de aránytalan képet rajzolva az európai jogtörténetről. Ennek és a történeti 

jogtudomány (Geschichtliche Rechtswissenschaft) eszméjének eredményeként elsősorban a 

tanult jogászok könyveiben leírtak története volt, nem pedig a gyakorlat története. Savigny 

hosszan tartó öröksége megalapozta és formálta a tudományágat, a kutatókat lenyűgöző 

levéltári munkára, értelmezésre és elemzésre ösztönözte, és hozzájárult az európai jogtörténet 

egyediségének eszméjéhez. Úgy tűnt, hogy a világ egyetlen más térsége sem alakított ki olyan 

jogrendszert, mint Európa, és a befolyása alatt álló országok, mint a latin-amerikai független 

államok és a délkelet-ázsiai országok, mint Japán vagy Kína, soha nem érték el az Európában 

felállított színvonalat. 

        Ötödször, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az európai jogtörténetnek ez a 

nagyon is német perspektívája, amely a német jogtudomány XIX. századi jelentősége és a 

Német Történeti Iskola központi szerepe miatt alakult ki a tudományág későbbi történetében, 

az 1964-ben alapított Max Planck Európai Jogtörténeti Intézetben talált intézményes 

kifejezést. Az alapító igazgató, Helmut Coing, Genzmer tanítványa és a németországi 

tudománypolitika egyik főszereplője tekintélyének köszönhetően, és nem utolsósorban olyan 

vezető európai tudósok részvételének köszönhetően, mint Robert Feenstra, John Gillissen, 

Peter Stein, John Barton, Jean Gaudemet, André Gouron, Domenico Maffei, Bruno Paradisi, 
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Giulio Vismara és Rafael Gibert a tanácsadó testületben, az európai jogtörténet mint 

tudományterület olyan intézményi alapokkal számított, amelyek egészen az 1980-as évekig 

alakították a kutatás menetrendjét. Olyan szellemi közösséget és infrastruktúrát épített ki, mint 

a Ius Commune folyóirat és egy könyvsorozat, a Ius Commune Sonderhefte, ösztöndíjakat 

ítélt oda, és hálózatokat kötött össze. Elindította a Handbuch der Quellen und Literatur der 

Neueren Privatrechtsgeschichte című nagyszabású projektet, amely kezdettől fogva rendkívül 

kedvező fogadtatásra talált, és Európa-szerte közös referenciaművet biztosított a tudósok 

számára a tudományáguk számos fontos területére vonatkozóan. Ennek a sikeres 

intézményesítésnek jelentős hatása volt a tudományág irányultságára. Annak ellenére, hogy a 

tanácsadó testület elnöki székét egy nem német jogtörténész kapta, és a tagok többsége, 

valamint a kutatók egy része nem Németországból származott, mind a tanácsadó testület 

tagjainak neve, mind az intézet kutatási programja a nagy szellemi színvonalat jelzi 16, és az 

elkötelezettség az Intézet életének kezdeti szakaszában az Intézet "Új Savigny" projektjével 

kapcsolatos munkájának folytonossága mellett. 

       Ez az általános kép csak az 1980-as években változott meg. Ugyanabban az időben, 

amikor a Max Planck Intézet nyitotta magát a társadalomtudományosabb megközelítések felé, 

az európai jogtörténet-írás más módozatai is gyorsan teret nyertek. Michael Stolleis úttörő 

szerepet játszott a közjog és a nemzetközi közjog történetének területén, és megjelent Harold 

Berman első kötete, a Law and Revolution, amely - minden vita ellenére, amelyet kiváltott, és 

annak ellenére, hogy nem "európai jogtörténetnek", hanem "Nyugatnak" nevezte - fontos új 

perspektívákkal gazdagította az általános jogtörténeti diskurzust. Azóta 17a tudósok 

bemutatták a klasszikus európai jogtörténetben teljesen alulreprezentált alkotmányjog és 

kánonjog, 18illetve a kora újkori rendőrségi és közigazgatási jog jelentőségét. Egyre több 

összehasonlító jogtörténeti kutatás folyt, Európára és más globális régiókra, például Ázsiára 

vonatkoztatva. 19A kezdeti "európai jogtörténet" redukcionizmusa egyre inkább láthatóvá 

vált. Talán magának a hagyománynak a súlya is részben felelős azért, hogy ezek a nem 

magánjogi szempontok csak lassan kezdenek utat találni az európai jogtörténetről szóló 

általános beszámolókba. 20 

 

 

 

III. Európa és Európán kívüli országok 

 

 

Egy olyan tudományos közösség útfüggősége, amely egy szűk jogfelfogásból indult ki, a 

modern kor számára túl szűknek bizonyuló térre korlátozva, teleologikus módon írta meg 

történetét az évszázadok során, kiegészülve a megszokott eurocentrizmussal és az európai 

integráció politikai projektjének támogatására való hajlandósággal, máris magyarázatot adhat 

arra, hogy miért volt az európai jogtörténetnek ilyen elképesztő, kizárólagos koncentrációja 

Európára. Az a tény, hogy az európai jogtörténettel foglalkozó történetírás kifejezetten erős 

német lenyomatot viselt, és így olyan tudósok végezték, akiknek szinte semmilyen 

tapasztalatuk nem volt a gyarmati jogtörténettel kapcsolatban, egy másik oka lehet annak, 

hogy a nem európai világok iránti érzékenységnek. Az európai jogtörténet önálló 

tudományterületként való megformálásának, valamint az Európa és Európán kívüliek közötti 

viszony megkonstruálásának azonban elméleti háttere is van. Egy rövid pillantás a 

hagyományos európai jogtörténet mint tudományág két legbefolyásosabb képviselőjére - 

Helmut Coingra és Franz Wieackerre - talán segíthet ezt szemléltetni. 

       Franz Wieacker esetében, aki különösen A History of Private Law in Europe (A 

magánjog története Európában) című műve (első kiadás 1952-ben, 2. kiadás 1967-ben, 

amelyet több mint tíz nyelvre fordítottak le) révén volt rendkívül befolyásos, egyértelműen 
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felismerhető Max Weber hatása az európai vagy nyugati jogtörténet magyarázatára. A weberi 

jogi gondolkodás típusai - gyakorlati, empirikus, kazuisztikus és életközeli kontra "elméleti, 

szisztematikus, általánosító, absztrakt" - alkotják Wieacker történeti elbeszélésének 

alapmintáját. Még a tragikus elemet is megtaláljuk, amely a jog életközelségének 

elvesztéséből ered már a római jog késő császárkorában, majd a jognak a racionálisan képzett, 

specializált szakértők általi egyre nagyobb mértékű áthatásából, mindkét szerzőnél 

párhuzamosan.21 Ennek fényében nem meglepő, hogy Wieacker Európa-koncepcióját mélyen 

befolyásolják Webernek az Okzidentről alkotott elképzelései. Wieacker számára Európa egy 

átfogó racionalizációs folyamat hordozója volt, amely kategorikusan megkülönböztette ezt a 

kontinenst a világ más régióitól - sőt, tragikus módon. Sok évvel később Wieacker egy 

Helsinkiben tartott előadásában három vonást emelt ki az "európai-okzidentális" jogi kultúra 

jellemzőjeként: a perszonalizmust, a legalizmust és az intellektualizmust - ezek, mint mondta, 

három "európai" jelenséggel magyarázhatók. Éppen folyamatos kölcsönhatásuk miatt alkotják 

az "occidentális" jogi kultúra sajátos jellegét.22 Wieacker tehát Európát - teljesen weberi 

módon - eszményi típusok együtteseként határozza meg, amelyet tudatosan és kategorikusan 

állít szembe más kultúrákkal. Wieackernél, akárcsak Webernél, egy olyan kulturális egység 

számos előfeltevésen alapuló konstrukcióját találjuk, amely élesen elhatárolódik másoktól, és 

nagyrészt egy olyan földrajzi területtel határos, amelynek középpontjában Európa áll. 

Következésképpen a weberi okcidentalizmussal kapcsolatos kritikák nagy része alkalmazható 

Wieacker Európa mint ideáltípus konstrukciójára, amely (mint oly gyakran Webernél is) az 

ideáltípustól az esszencialistább létmódok felé tolódott el. 23 

        Az európai jogtörténet másik nagy hatású koncepciója, amely nemzetközileg talán még 

szorosabban kapcsolódik az európai jogtörténet eszméjéhez, Helmut Coingé. Ez nagyban 

különbözik a Wieacker-Weber-féle koncepciótól, de Európa egyediségét illetően hasonló 

következményekhez vezet. Coing kevésbé rögzült a tanult jog történetére mint kultúrtörténeti 

folyamatra, hanem a magánjog intézményeinek és dogmatikájának történetét írta meg, mint a 

jogfelfogás e sajátos európai módjának eredményeit. 24Hogyan konstruálta meg Európa és 

Európán kívüliek viszonyát? Coing európai gondolkodásának meghatározó élménye 

valószínűleg a korábban idézett Ernst Robert Curtius olvasása volt. Curtius 1948-ban németül 

kinyomtatott Európai irodalom és a késő középkor című műve maga is Arnold Toynbee 

történelemelméletén alapult. Coing maga is Curtius könyvét tekintette mintának egy analóg 

európai jogtörténeti műhöz. A 25Max Planck Intézet 1964-es megalapítása után ezt a 

gyakorlatba is átültethette, amint azt a Max Planck Intézet újonnan alapított folyóiratában, a 

Ius Commune-ban 1967-ben megjelent programadó nyitó esszéje világosan mutatja. Ebben a 

cikkben Coing átveszi Toynbee "kritériumait . . amelyek létezése lehetővé teszi, hogy 

értelmes módon beszéljünk a kultúra egységes fejlődéséről és következésképpen a történeti 

tudományok egységes kutatási területéről", hogy megfogalmazza saját ellenőrző listáját, hogy 

Európa mint olyan értelmezhető kutatási területnek tekinthető-e, amely felváltja a jogtörténet 

nemzeti kereteit. 26Az eredmény az lett, hogy Európát a történeti fejlődés nagyrészt a világ 

más területeinek vizsgálata nélkül is értelmezhető területnek tekintette. Amit Coing 

programadó cikkének címében egységes kutatási területnek nevezett, az nem volt más, mint 

Toynbee "értelmezhető kutatási területe". Coing - igen sajátos 27- Toynbee-olvasata volt az, 

amely az európai jogtörténetírás legfontosabb intézményi projektjét inspirálta, ami az 

Európára való kizárólagos összpontosításhoz vezetett. Ezen túlmenően Toynbee 

meghatározása Coing számára saját jogfilozófiai álláspontja miatt volt különösen meggyőző. 

Coing a természetjog-elmélet egy olyan változatát dolgozta ki, amely szerinte lehetővé tette, 

hogy a történeti munka révén felismerje a jog bizonyos egyetemes struktúráit. Valószínűleg 

jogtörténeti munkájának bizonyos következményekkel járó ontológiai megalapozása járult 

hozzá ahhoz, hogy nem fordított figyelmet a jogtörténet térbeli dimenziójára: az univerzálisok 

létezésébe vetett hit azt jelenti, hogy ezek a világ egyes részein jobban láthatóak lehetnek, 
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mint máshol; végül azonban nyilvánvalóvá válnak. Coing szerint tehát Európa kiváltságos 

megfigyelési terület volt, és az ebből a kontextusból levont következtetések nagyon is igazak 

és alkalmazhatóak lehetnek a világ más térségeire is. 

       Mit mond ez el nekünk arról, hogy hogyan épültek fel az Európa és a nem európai 

országok közötti kapcsolatok? E fejezet céljaira talán elegendő, ha a következőképpen 

foglaljuk össze (és általánosítjuk): ha Wieacker Weberből indult ki módszertanilag, ami a 

"Nyugat és a többi" közötti egyértelmű megkülönböztetéshez vezetett, Coing számára 

Toynbee nem szokványos olvasata volt az, ami miatt Európát "értelmezhető vizsgálati 

területként" fogta fel, ami valamiképpen magától értetődő volt. Ugyanakkor a természetjogi 

gondolkodásra való hajlama, valamint az, hogy a német történeti iskola hagyományain 

nevelkedett, meggyőzte arról, hogy Európát vizsgálva a kutatóknak elégséges történelmi 

anyaguk van, amellyel dolgozni lehet, és amely aztán felhasználható a fontosabb jogi 

fejlemények nagyobb léptékű magyarázatára. Nyilvánvaló, hogy Weber és Toynbee nem az 

egyetlen elméleti alap, amelyre az európai jogtörténeti tudomány első generációja 

támaszkodott. Coing és Wieacker, valamint Koschaker vagy Calasso írásai magukba szívták 

az Európa és a világ más részei közötti kapcsolatról szóló szélesebb körű és nemzetközi 

diskurzust, majd ezt a diskurzust a jogtörténet számára igazították. Nemcsak Németországban, 

hanem azon túl is, Curtius (akinek könyve már 1953-ban megjelent angol fordításban) 

hamarosan ennek az európai mozgalomnak fontos képviselőjévé vált. Wieacker például 

Dawson Making of Europe, Pirenne Mahomet et Charlemagne, Hermann Aubin Der Anteil 

der Germanen am Wiederaufbau des Abendlandes nach der Völkerwanderung című művére, 

Hermann Aubin Der Anteil der Germanen am Wiederaufbau des Abendlandes nach der 

Völkerwanderung -könyvek, amelyek az 1920-as évekig visszanyúló "occidentialista 

mozgalom" (Abendlandbewegung) részei.28 Ugyanebben a légkörben dolgozta ki Carl 

Schmitt az Európa és a világ többi része közötti éles különbségtételen alapuló Jus publicum 

europaeumról szóló elképzeléseit. Schmitt számára, aki Nomos der Erde című művét 

kifejezetten a német történeti iskola hagyományai szerint jogtörténeti szövegként mutatta be, 

az Újvilág felfedezése által kiváltott új térszemlélet tette lehetővé, hogy Európa Európában az 

ellenőrzött agresszió és erőszak működő rendszerét, más területeken pedig az erőszak szabad 

gyakorlását művelje, amelynek tragikus végét a Nomosban siratta29- az európai jogtörténet 

globális perspektívája, amely a mai olvasók számára meglehetősen cinikusnak tűnhet. 

        E széles spektrum ellenére Wieacker és Coing a legnagyobb hatású szerzők, akiknek 

műveit ma is olvassák és lefordítják a világ különböző nyelveire. Miután inspirálta és 

befolyásolta a következő generációkat, a szerzők új hulláma, akik az 1980-as és 90-es 

években Savigny újrafelfedezését szorgalmazták az EU jogi integrációjának új pillanatában, 

megújították a német történeti iskola programját és tudományos gyakorlatát.30Számos ilyen 

beszámolóban az európai és az Európán kívüli jogtörténet közötti kapcsolat még mindig az 

"Európa" és a "nem Európa" bináris látásmódja szerint strukturálódott. Az európai 

jogtörténészek nagymértékben támaszkodtak az éles ellentét képére, az iszlám vagy délkelet-

ázsiai jogi kultúrákról szóló weberi elképzelések pedig számos nagy narratíva alapjául 

szolgáltak. Az európai jogtörténet szemszögéből nézve, amennyiben az a tanult jog 

hagyományára összpontosított, a világ más területei nélkülözték az eredetiséget és a 

minőséget. Legtöbbjükből még a "jog" is hiányzott. 31 

 

 

 

IV. Globális perspektívák 
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Mindez az 1990-es évek és az ezredforduló óta megváltozott. A tudományos kommunikáció 

"világméretűvé válása",32olyan új valóságok megjelenése, mint a transznacionális jog, és a 

történelem térbeli dimenziója iránti megújult érdeklődés a mai generációkat érzékennyé tette 

saját történelmük globális perspektívái iránt. 33De mit jelentenek az európai (vagy nyugati) 

jogtörténetnek ezek a globális perspektívái? Egy rövid áttekintés néhány fontosabb állítások 

itt elegendőek.34 A kutatás egy másik térbeli dimenziójára utalnak, új kutatási területek, 

például a transznacionális jogrendek kialakulására, valamint a bevett és új kutatási 

kategóriák dekonstrukciójára. 

 

 

1. Összefonódó történetek 

 

 

Az ókori, középkori és kora újkori jogtörténetet vizsgálva egyértelműnek tűnik, hogy a 

nagyobb tereken, például birodalmakon vagy óceánokon belül zajló intenzív kommunikáció 

miatt a nemzeti vagy kontinentális térbeli kereteket gyakran elégtelennek kell tekinteni.35 

Ráadásul még ezek a nagyobb birodalmi vagy óceáni terek sem tekinthetők elszigetelten. 

Mind bennük, mind közöttük a kapcsolatok és kölcsönös kölcsönhatások sokasága volt jelen. 

Sok esetben, mint például a kora újkori Spanyol Birodalomban, akár policentrikus terekről is 

beszélhetünk, más esetekben pedig egyértelmű aszimmetria figyelhető meg a metropolisz és a 

perifériák között. Elég valószínű, hogy e politikai vagy egyszerűen csak kommunikációs 

szférákon belüli kapcsolat dinamikus volt, ami képlékeny, történelmileg instabil tereket 

eredményezett, amelyek gyakran néhány csomópontból és sok kis kommunikációs folyosóból 

álltak. Röviden, a globális perspektívák elfogadásának egyik fő feladata nem az, hogy egy 

mindent és mindenhol lefedő világtörténelmet írjunk, hanem egy olyan térbeli kereteken 

belüli történelmet, amelyet gondosan és a vizsgálni kívánt konkrét problémának megfelelően 

kell felépíteni. Az elemzési tér kialakításának egyik kiváltságos módja az "összefonódások" 

nyomon követése. 

      A figyelembe veendő térnek ez a kiszélesítése nemcsak a mondialisations du droit 

lenyűgöző történeti folyamatának felfedezését eredményezheti, 36hanem hozzájárulhat a 

jogtörténeti kutatás megállapításainak megváltoztatásához is. Az európai jogtörténetírás 

tudatára ébredhetne annak, hogy talán éppen az e nagyobb kommunikációs kontextusokból 

származó tapasztalatok tették az európai intézményeket azzá, amik ma. Anélkül, hogy 

mélyebben belemennénk az ókori és középkori jogtörténetbe, amely tele van példákkal az 

ázsiai, iszlám és keresztény világok közötti cserékre, az újkorra vonatkozóan kimutatták 

például, hogy a szuverenitás fogalma, amelyet hagyományosan az európai jogi gondolkodás 

gyümölcsének tekintenek, a szomszédos jogrendszerekkel való intenzív kölcsönhatás 

következményeként alakult ki birodalmi kontextusokban. 37Hasonló módon a Salamancai 

Iskola által befolyásolt kora újkori jogi érvelés Európában csak az ibériai monarchiák 

birodalmi terjeszkedésének összefüggésében érthető meg. 

      Az iskola nem spanyol vagy portugál jelenség, még kevésbé európai, hanem inkább az 

első globalizáció esetleges következménye. Sok szempontból a kora újkori birodalmak 

nem érthetők meg a gyakran diffúz tereik rekonstruálása nélkül.38 Hasonló gondolatokat 

mutat be a globális szellemtörténet virágzó területe, amely olyan látszólag európai eszmék és 

szellemi gyakorlatok globális összefüggéseire világít rá, mint a felvilágosodás.39 A későbbi 

korszakokat vizsgálva a "modern világ születését",40 a XVIII. század végének és a XIX. 

század elejének függetlenségi mozgalmait, 41valamint a nemzetállam korszakát - a gyakran 

európainak tekintett, emblematikus jogi intézményeivel - globális összefüggéseikben kell 

megérteni. A nemzetépítés évszázada Európában és Nyugaton egyúttal a jog és a jogi 

gondolkodás globalizációjának menetelése és rendkívül nagy befolyása volt. 42Így e 
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nemzetépítés jogi emlékei, vagyis a kodifikációk és alkotmányok egy olyan összetett 

kommunikációs folyamat részei, amely bizonyos tekintetben globális dimenziókkal 

rendelkezett. A világ különböző részeiről származó kódexek és alkotmányok terjesztették, és 

kisebb-nagyobb mértékben lefordították az egyes nemzetek valóságába.43 Ennek 

következtében olyan nemzeti jogtudomány alakult ki, amely sok esetben nem érthető meg a 

globális kapcsolatok nélkül. A XIX. század végi és XX. század eleji kriminológiáról vagy a 

börtönreformról szóló viták például a szakértői csoportok, tudományos kongresszusok, utazó 

akadémikusok, valamint a könyvek és folyóiratok terjesztése által létrehozott ismeretekre 

támaszkodva folytak. 44 A tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején a 

délkelet-ázsiai országok - Japánhoz és Kínához hasonlóan - megnyíltak a nyugati jog felé, 

lefordították nyelvükre a törvénykönyveket és alkotmányokat, és beépítették azokat a 

joggyakorlatukba. 

        Nagyobb léptékben az interakció ezen történeteit a globális tudásteremtés folyamatának 

részeként tekinthetjük, ahogyan azt a tudománytörténeti kutatások is hangsúlyozták.45 A jog 

esetében a hosszú eurocentrikus lezárás után, az 1980-as évek végétől - az 1990-es évek 

elejétől számos tanulmány az európai jogi imperializmusra koncentrált. Egyre nagyobb 

figyelmet fordítottak a nem európai területek európai hatalmak általi "jogi 

gyarmatosítására".46 Az utóbbi időben megfigyelhető az a tendencia, hogy felhagynak az 

"északnyugati európaizálódás" új hegemón narratívájával, és inkább az elit kultúrák közötti 

együttműködést és a "félperifériás jogászok" szerepét emelik ki.47 Valójában a jogtörténet 

de-európaizálásának és globális perspektívába helyezésének egyik fő problémája az, hogy 

elismerje Európa tényszerű jelentőségét a globális kontextusban, legalábbis a XVI. század óta, 

anélkül, hogy ugyanakkor a gyarmati érvelési struktúrákat állandósítaná, alábecsülve ezen 

európai hatásoknak a világ más területein történő kisajátítását és kulturális lefordítását. 

      E kapcsolatok történetének rekonstruálása azonban nem csak akkor hasznos, ha a nemzeti 

közösségek közötti kölcsönhatások történetének, a nemzeti jogrendekre gyakorolt hatásuknak, 

valamint a feltételezett perifériáról az állítólagos központokba való váratlan átáramlásnak a 

megértését célozza. A globális történelem számos történésze számára az összefonódások 

vizsgálata az egyetlen adekvát megfigyelési mód, mert csak ezek nyomon követésével lehet 

történelmet rekonstruálni anélkül, hogy térbeli vagy más kategóriákat alkalmaznánk, amelyek 

előre konfigurálnák a kutatás eredményeit.48 Így az összefonódott történetek hosszú ideig az 

összehasonlító történetírás kifejezett alternatívájaként íródtak, amely az európai kategóriákból 

indult ki, és az igazságszolgáltatás máshol történő megszervezésének analóg módjait kereste. 

Úgy tűnik, hogy ez a szembenállás az általános történetírásban már leküzdöttnek tekinthető, 

nem utolsó sorban mert még a histoire croisée-nek is szüksége van bizonyos kategóriákra, 

amelyekből kiindulhat, az összehasonlító történetírás pedig sokkal óvatosabbá vált az 

összehasonlításhoz szükséges, összehasonlítható egységek keresésében. Az összehasonlító 

jogtörténeti tanulmányokban talán soha nem is létezett ilyen mértékben. Az összefonódott 

jogtörténetek tanulmányozása meglehetősen új keletű megközelítés, 49és a közelmúltban 

különböző kísérletek történtek arra, hogy az európai jogtörténetet globális perspektívák 

keretében írják meg, olyan fogalmakra támaszkodva, amelyek a módszertani eurocentrizmust 

kívánják meghaladni. 50 

 

 

2. Nemzetközi és transznacionális normatív rendek 

 

 

A második terület, ahol a globális perspektívák különösen gyümölcsözőek és szükségesek 

lehetnek, a nemzetközi és transznacionális normatív rendek kialakulásának elemzése, 

függetlenül az olyan politikai struktúráktól, mint a formális birodalmak vagy a 
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nemzetállamok. A normatív rendek kialakulásának ez a rekonstrukciója bizonyos értelemben 

szorosan kapcsolódik az összefonódások kutatásához, mivel a kialakuló normatív rendek nem 

lehetnek más, mint a kommunikáció gyümölcsei. Ezek azonban a jogról szóló kommunikáció 

stabilizált módozatait képviselik. 

       A jogtörténeti kutatás egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely az elmúlt két 

évtizedben globális perspektívába helyezte az európai jogtörténetet, a nemzetközi jog 

története.51 Sokáig az európai jogi gondolkodásból eredő, egyetemes rendszernek tekintették, 

sőt néha európai eredete miatt legitimálták is. Carl Schmitt Jus publicum europaeum című 

műve, amely olyan írókra volt hatással, mint Wilhelm Grewe, éppúgy hozzájárulhatott ehhez 

a látásmódhoz, mint a nemzetközi jog spanyol vagy holland eredetéről szóló huszadik század 

eleji narratíva.52A kutatások azonban kimutatták, hogy ez csak abban az értelemben európai, 

hogy a modern tudományosság és a modern tudományosság előállításában erős európai 

hegemónia volt a mögöttes történetírói narratívában.53 Ez azonban soha nem alakult volna ki, 

ha nem lettek volna azok a globális összefüggések, amelyek ezt a fejlődést elindították és 

alakították. Bizonyos részeken intenzív kölcsönhatás volt az elitek és a "félperifériás 

jogászok" között, akiknek fontos szerepük volt az úgynevezett "interpolis jog" kialakításában 

54és az új nemzetközi világrend későbbi megszilárdításában. 55 

       A nemzetközi jog nem az egyetlen transznacionális normatív rend, amelynek történetírása 

globális perspektívákból profitál. Ugyanez igaz egy olyan klasszikus területre is, mint az 

egyházjog története. A kánonjog történetét a Történeti Iskola által meghatározott 

paradigmában való megkésett eligazodásával sokáig teljesen eurocentrikus perspektívából 

tanulmányozták. A felső középkorra való szinte kizárólagos összpontosítása, különösen a 

Decretum Gratiani és a Liber Extra kialakulására vonatkozó évtizedek, valamint a történelem 

menetéről alkotott néhány mögöttes hiedelem olyan relevanciahierarchiákhoz és tudományos 

gyakorlatokhoz vezetett, amelyek a kutatások nagy részét európai perspektívába zárják. 

       A nem európai kultúrákkal való kapcsolatokat a középkorban a kisebbségekkel való 

bánásmód normatív keretének szabályozásában értelmezték. A ius civile-t és a ius 

canonicumot tanulmányozók közötti verseny a jog alapelveinek és a dogmatikai újításoknak 

az "elsők" megtalálásáért, valamint a szinte kizárólagos forrástörténetre való összpontosítás 

elterelte a figyelmet a kánonjog és az erkölcsteológia elsöprő jelentőségéről a normatív 

rendek kialakításában a missziós területeken, például Latin-Amerikában, Afrika vagy Ázsia 

egyes részein. Ennek következtében csak kevés tanulmány született a helyi előirányzatokról, 

átalakulásokról, valamint e területek és az egyetemes kánonjog közötti összefüggésekről. És 

azokban a ritka esetekben, amikor a kánonjog e nem európai történelmét tanulmányozták, 

azokat az "eredetük" szempontjából vizsgálták, így a jelentős európai vívmányok halvány 

árnyékának tekintették őket. Az európai terjeszkedésnek a kánonjogra mint olyanra és a 

Római Kúria igazgatási struktúráira gyakorolt hatását alapvetően az egyház vagy az Apostoli 

Szék magasan szakosodott történészeire hagyták. Csak a közelmúltban  figyelemre méltó 

tanulmányok készülnek például a Római Kúria Trient utáni globális kormányzásáról vagy a 

nem európai tapasztalatok hozzájárulásáról az egyházjog történetéhez, például az 1917-es 

Codex Iuris Canonici elkészítésében. 56 

       Más területek, amelyeket egyszerűen nem lehet megérteni anélkül, hogy globális 

perspektívába helyeznénk őket, az ipari forradalom, a kommunikáció és a technológia 

globalizációja, valamint ezek jogalkalmazása következtében kialakult normatív keretek és 

intézmények, 57vagy az ebben a folyamatban részt vevő nemzetközi szervezetek, amelyek a 

XIX. és XX. században a normativitás és a jog termelőiként egyre nagyobb jelentőségre tettek 

szert. Mivel az 58európai nemzetek joga e normatív rendek részét képezte, a történeti 

elemzést nem lehet a kontinens kontingens terére korlátozni. 
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3. Emancipáció a historiográfiai hegemóniáktól és az elméletkereskedelemtől 

 

Az európai jogtörténet globális perspektívában a történetírói kategóriák felülvizsgálatának, 

cseréjének és megújításának lehetőségét is megnyitja. Ez nemcsak a posztkoloniális 

történetírásra és annak a déli országok eltérő episztemológiáinak és elméleteinek 

figyelembevételéhez való ragaszkodására igaz.59Ennél is fontosabb, hogy az európai 

jogtörténet is profitálhat abból a kísérletből, hogy az "európai"-nál szélesebb empirikus 

alapon szintetizált történeti típusokat hozzon létre.60 A történeti narratívák kísérő 

felülvizsgálatán túl a történeti kutatás kérdései és témái más régiók jogtörténeteire is 

átvihetők. A gyarmati jogtörténettel való csere például a kontinentális-európai jogtörténet 

bemutatását jelenti. hagyományt a saját diskurzusukban elhanyagolt kérdésekkel, mint 

például a pragmatikus irodalom, a laikus igazságszolgáltatás, a nem szekuláris jogfelfogás és 

annak messzemenő hatása, az igazságszolgáltatás, a kisebbségi csoportok és az 

egyenlőtlenségek története stb. relevanciája. Felhívhatja a figyelmünket a különböző jogi 

kultúrák egyazon jogi téren belüli együttes jelenlétére, sőt talán még szimbiózisára is. 

Ugyanakkor például a ius commune-t sokáig alábecsülték számos nem európai jogtörténeti 

közösségben, és most fedezik fel újra, mint a jogról szóló kommunikáció alapvető nyelvtanát 

és szókincsét globális szinten. 61Így a globális történeti perspektívák - mint minden 

összehasonlító tanulmány - hozzájárulnak a saját kutatási tárgy termékeny és termékeny 

elidegenítéséhez egy megváltozott megfigyelési pont révén. Hozzájárulnak a (jog)történelem 

dekoncentrálásához és ezáltal újraértelmezéséhez mind az európai, mind az Európán kívüli 

nemzetek esetében. 

        A hagyományos, nemzeti irányultságú jogtörténet terének, elemzési kategóriáinak, 

valamint kérdéseinek és témáinak e bővülése mellett emancipációs funkciója is van, 

mindenekelőtt azon régiók tekintetében, ahol - az európai kutatási hagyomány 19. és 20. 

századi hegemóniájával szemben - európai kategóriákat használtak fel saját jogtörténetük 

elemzésére. A példák sokrétűek, és nem korlátozódnak arra, hogy például a spanyolajkúak 

jogtörténetét kezdjük el vizsgálni. 

    Amerika a spanyolok gyarmatosításával. Egyes japán jogtörténészek például német 

koncepciókra támaszkodtak a japán történelem megírásához, és talán meg kell keresniük a 

saját elemzési keretüket. A 62nyugati tudományosság tartós szellemi hatásának, sőt 

imperializmusának tudatosítása segíthet új fogalmi alapot teremteni a nem nyugati 

jogtörténetek számára. 63 

       A globális-történelmi perspektívák megerősítése azt is jelenti, hogy teret adunk az eddig 

nem hegemón történelmi narratíváknak. Az alkotmányosság vagy az emberi jogok története 

például másképp íródott volna, ha nem kizárólag a fehér emberek története lett volna, ami 

jelentős következményekkel járt volna számos őslakos népre és a világtörténelemre mint 

olyanra nézve.64A kialakuló új narratívák az európai vagy nyugati jogi hagyomány 

önértelmezésének központi aspektusait érintik. 

 

 

V. Záró megjegyzések 

 

Ennek az áttekintésnek a fényében világos lehet, hogy az európai jogtörténet globális 

történelmi perspektívába helyezése jelentős intellektuális és intézményi kihívásokkal jár. 

Először is, az európai jogtörténetnek globális perspektívában kell dolgoznia a módszertani 

eszközein. A kihívások széles skáláján belül és az e fejezetben bemutatott panorámát 

figyelembe véve négy módszertani probléma különösen fontosnak tűnik.65 Először is, a 

jogtörténet hagyományos térbeli kereteinek újragondolásának szükségessége miatt a globális 

jogtörténetnek el kell gondolkodnia azon, hogy a helyi és a globális jogtörténet hogyan 
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helyezhető egymáshoz viszonyítva. Mivel a releváns tereket a kommunikáció alkotja, 

valamint a potenciálisan rendelkezésre álló, igénybe vehető hatóságok és a "felhasználók" 

általi átalakításuk közötti kölcsönhatás, ezt nevezhetnénk a "glokalizáció" elemzéséhez 

megfelelő megoldások megtalálásának problémájának. Másodszor, az európai jogtörténetnek 

globális perspektívában ki kell dolgoznia egy terminológiát a normativitás különböző 

módozatainak, valamint kölcsönhatásuk dinamikájának megkülönböztetése érdekében. 

Miközben hosszú hagyománya van annak, hogy ezeket a kérdéseket a "jogi pluralizmus" 

címszó alatt kezeljük, jó okunk van arra, hogy felfigyeljünk e fogalom hiányosságaira, és más 

érzékenyítő fogalmakat, például a "multi-normativitást" kérjünk. Harmadszor, a globális 

jogtörténetnek figyelembe kell vennie az összehasonlításhoz szükséges elemzési keret 

megtalálásának problémáját. Az összemérhetőség az egyik központi problémája a mind 

az (európai) összehasonlító jogtörténet, mind az összehasonlító jogtudomány központi 

kérdése; ez a nehézség a globális jogtörténetben sem szűnik meg. Éppen ellenkezőleg, a 

különböző területek és korszakok jogáról való kommunikáció megköveteli a kutatási kérdések 

tudatos megfogalmazását. Úgy tűnik, a kutatók világszerte használják a tipológia technikáját. 

Nagy kihívásnak tűnik az ideális típusok kidolgozása és a kutatás strukturálásának e 

módjának használhatóságára való reflektálás globális kontextusban. Végül az európai 

jogtörténetnek globális perspektívában ki kell dolgoznia egy módszert a normativitás 

elsajátítási folyamatának rekonstruálására, amely szorosan kapcsolódik a többi kihíváshoz (pl. 

a jog kulturális fordításának problémájához). Nyilvánvaló, hogy ez a négy módszertani 

probléma olyan elemi kérdéseket érint, amelyeket a történelmi kutatásnak figyelembe kell 

vennie. Ezek azonban különös jelentőségre tesznek szert a globális tanulmányok 

kontextusában. Az európai jogtörténet fontos hozzájárulást nyújthatna a globális jogtudomány 

e módszertani eszközeihez, felhasználva a különböző társadalmak védelmi rendszereinek 

megtalálásában, a normativitások nagyon különböző kulturális kontextusokban történő 

lefordításában és a nem állami normatív rendek globális hatókörökben történő kiépítésében 

szerzett történelmi tapasztalatait, ha elkötelezné magát amellett, hogy nyitottabb legyen a 

globális perspektívák iránt, és leküzdje a hagyományaiból örökölt korlátokat. 

       Ugyanakkor ez a felmérés azt is világossá tehette volna, hogy az európai jogtörténeti 

tudományosság egy izgalmas, de egyben félelmetes helyzet előtt áll. Eredetéből adódóan 

olyan tudományágként formálódik, amely a nemzeti joggal foglalkozik, és nyitott e nemzeti 

jogi múlt európai dimenziója iránt. A jogtörténet-tudósok között a XIX. és XX. században 

zajló intenzív kommunikációnak, valamint a közös elvek és gyakorlatok köré való 

orientálódásuknak köszönhetően sokáig általános konszenzus uralkodott a diszciplináris 

identitást illetően. A globális perspektívák felé való nyitás felbontja ezt a konszenzust. A 

tudástermelés ráadásul számos előfeltételt feltételez ahhoz, hogy működőképes legyen, és 

ezek a feltételek mindeddig a nemzetállamok korában alakultak ki. Még európai léptékben is 

létezett valamiféle integrált tudományos közösség, ami talán a tárgyának a tanult jogi 

hagyományban a magánjog történetére való redukálása miatt volt lehetséges. Jelenleg és a 

tudományos kommunikáció "világossá válásának" feltételei között erőfeszítéseket kell tenni 

egy új közösség kialakulásának struktúráinak kiépítésére. Ez nem utolsósorban a jogtörténet 

területén folyó tudástermelés minősége miatt fontos. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, a 

tudományágaknak korlátozott számú problémára kell összpontosítaniuk tudományos 

figyelmüket. Olyan mechanizmusokra van szükségük, amelyek biztosítják a minőséget és a 

hírnevet. Szükségük van szocializációs, szelekciós és hierarchikus mechanizmusokra: olyan 

mechanizmusokra, amelyeket időről időre nyilvánvalóan meg kell dönteni és újakkal kell 

helyettesíteni. Jelenleg úgy tűnik, hogy a jól működő tudástermelés számos ilyen 

létfontosságú mechanizmusa veszélyben van. A diszciplináris határok átlépésének és a 

nemzetközi együttműködésnek a szükségessége diszfunkciót eredményezhet, és a 
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hagyományos, nemzeti és diszciplináris struktúrák lerombolásához vezethet anélkül, hogy 

transznacionális struktúrákat hoztak volna létre és stabilizáltak volna. 

        Ebben az összefüggésben egyre fontosabbá válik, hogy hogyan alakítjuk ki kutatási 

infrastruktúráinkat. Ez azonban nemcsak a hatékonyság, hanem a szellemi igazságosság 

kérdése is. A kutatási infrastruktúrák óriási lehetőségeket kínálhatnak, de a meglévő 

egyenlőtlenségeket is elmélyítik, vagy újakat teremtenek. A digitális tudásinfrastruktúrák 

integrációs tereket biztosíthatnak a tudományos közösségek számára, és helyettesíthetik a 

nemzeti közösségek, kutatóintézetek vagy fizikai terek által a múltban betöltött létfontosságú 

funkciók egy részét. Hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a tudományos figyelem bizonyos 

kérdésekre való összpontosításának új módjai vagy a minőségellenőrzés új mechanizmusai 

jöjjenek létre. Mindenképpen egyenlő hozzáférést kell biztosítaniuk a tudományos vitákban 

való részvételhez, különösen a hagyományosan alulreprezentált területek tekintetében. És 

mindenekelőtt fokozniuk kell a sokszínűséget. Csak így lehet intellektuálisan gyümölcsöző 

európai jogtörténet globális perspektívában. 
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                                                 6. Az antik görög jog 
                                                              Michael Gagarin 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet áttekintést ad az ókori görögországi jogról. A görög jog egységének és a görög 

joggal foglalkozó tudományosságnak a tárgyalása után áttekinti a jog bizonyítékait Gortynban 

(Krétán), beleértve a gortyniai törvénykönyvet, Spártában, és hosszabban Athénban, amely a 

legjobban dokumentált. Athénban rendkívül demokratikus jogrendszer működött. A 

jogszabályokat egy minden polgár számára nyitott közgyűlés hozta, a törvényeket megírták és 

nyilvánosan kifüggesztették, a felperesek és az alperesek saját ügyeikre hivatkoztak, a pereket 

pedig legalább 200 fős esküdtszék bírálta el. A magánviták először választottbíróság elé 

kerültek. Ha nem volt egyéni áldozat (pl. közvádas sikkasztás), bárki emelhetett vádat. Nem 

voltak hivatásos bírák, ügyészek vagy ügyvédek, de a jogállamiságot nagyrészt betartották. A 

hellenisztikus Görögországban a jog a városokban viszonylag változatlan maradt, de az 

újonnan betelepült területeken, például Egyiptomban, a jog egészen másképp alakult. A görög 

jog kevéssé befolyásolta a későbbi jogot. 

Kulcsszavak: jog, ókori Görögország, Gortyn, Spárta, athéni jog, demokratikus jog, 

hellenisztikus jog 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az ókori görög jog az i. e. 700 körüli időszaktól - amikor a görög irodalom legkorábbi művei, 

Homérosz és Hésziodosz költeményei egy olyan társadalmat mutatnak be, amely 

hagyományos viselkedési szabályokkal és a tagjai közötti viták rendezésére szolgáló 

viszonylag rugalmas eljárásokkal rendelkezett - a Kr. u. 3. századig terjed, amikor a római 

birodalom minden lakosának megadatott római állampolgárság a helyi törvények fokozatos 

eltűnéséhez vezetett. Ezt az időszakot megelőzően a bronzkorban (kb. 3000-1150) valamilyen 

formában létezhetett jog Görögországban, 1de ha igen, akkor semmit sem tudunk róla. 

Mindenesetre úgy tűnik, hogy a bronzkorszakot követő évszázadokban Görögországban 

lassan kialakuló civilizáció őshonos volt, különösen a polisz vagy "polgárállam" 

kialakulásában, amely a nyolcadik század körül vált a legfontosabb civilizációs formává, a 

politikai szerveződés formájává a görög világ nagy részében. Ettől kezdve Görögország 

legtöbb lakosa kis, független poliszokban élt, amelyek mindegyike saját törvényekkel és jogi 

intézményekkel rendelkezett. 

        Felmerül a kérdés, hogy mit értünk a "görög jog" kifejezés alatt, ha értünk egyáltalán 

valamit? Talán pontosabban azt kellene kérdeznünk, hogy a "görög jog" jelent-e valamit, ami 

több, mint a különböző görög poliszok törvényei? Ez pedig azt a kérdést jelenti, hogy vannak-

e olyan általános jellemzők vagy elvek, amelyek közösek minden görög poliszban, és 

amelyeket görög jognak nevezhetünk. A kérdéssel kapcsolatos vita rövid története segít 

tisztázni a "görög jog" fogalmát, és megismertet bennünket az e területen folyó kutatásokkal. 
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A görög jog mint tudományterület tanulmányozása a XIX. század végén kezdődött, miután 

Egyiptomban több ezer papiruszszöveget fedeztek fel. E szövegek közül sok jogi 

dokumentum - adásvételi feljegyzések, házassági szerződések, végrendeletek, nyugták stb. - 

330 körülről származik, amikor Nagy Sándor meghódította Egyiptomot, és hadvezére, 

Ptolemaioszra bízta az ország irányítását. Ebben az időben sok görög telepedett le 

Egyiptomban, és mivel Görögország minden részéből érkeztek, a papiruszok egyfajta 

általános görög jogot képviselnek, nem pedig egyetlen polisz jogát. Gyakorlatilag az összes 

tudós, aki ezeket az iratokat tanulmányozta, a kontinentális Európából érkezett, és a 

legtöbbjük jogi diplomával rendelkezett. Így a római jogon (a kontinens polgári 

jogrendszereinek őse) képezték ki őket, és a római jog szemléletét vitték a görög jog 

tanulmányozásába, feltételezve, hogy az egyiptomi anyagban olyan rendszerezett, racionális 

törvényeket találnak, amelyek egész Görögországban érvényesek. 

       A kontinentális tudósok uralták a görög jog tanulmányozását egészen az 1970-es évekig, 

amikor egy kisszámú, de egyre növekvő számú, főként ókortörténeti képzettségű angol-

amerikai tudós kezdett el foglalkozni a görög joggal, a görög kultúrtörténet részeként kezelve 

azt. E csoport nagy részére Moses Finley volt a meghatározó hatással, aki elsőként tagadta 

közvetlenül a görög jog bármilyen értelmes fogalmának létezését. Finley a The Greek Law of 

Sale című könyvének recenziójában azzal érvelt, hogy bármelyik jogterületet is vizsgáljuk 

meg, a több városból származó bizonyítékok egyértelmű különbségeket mutatnak az adott 

témára vonatkozó törvényeik között, és hogy a köztük lévő hasonlóságok olyan általános 

szinten voltak, hogy szinte mindenhol megtalálhatóak voltak, nem csak Görögországban.2 A 

görög jog fogalma tehát használhatatlan volt. 

        A legtöbb angol-amerikai tudós elfogadja Finley következtetését; a legtöbb kontinentális 

tudós nem. Véleményem szerint Finley-nek egyértelműen igaza van az anyagi jog 

tekintetében, de a jognak és a jogi eljárásnak lehetnek más olyan jellemzői is, amelyek széles 

körben közösek a görög poliszok között, de a legtöbb nem görög rendszerben nem találhatók 

meg az ókorban. Ezek közé tartozik a valódi jogszabályok meghozatala és nyilvános 

kihirdetése, az írásos dokumentumok viszonylagos ritkasága, a peres felek közvetlen 

perindítása, valamint a bírák és esküdtek szabadsága, hogy kevés vagy semmilyen formális 

korlátozással ne döntsenek az ügyekben. 

 

 

II. Jog az archaikus és klasszikus Görögországban 

 

 

Mint az ókori világ szinte minden más területén, a görögországi joggal kapcsolatos 

bizonyítékaink is korlátozottak és változatosak. A legtöbbet a klasszikus korszak (ötödik és 

negyedik század) athéni jogáról tudunk, ezért ezt az alábbiakban külön fejezetben tárgyalom. 

Először is áttekintem a Görögországban máshol érvényesülő jogot, kezdve az Athénon kívül 

egyetlen másik jól dokumentált klasszikus polisz, a krétai Gortyn városával. Ezután 

rövidebben áttekintem, hogy mit tudunk a jogról máshol az archaikus és klasszikus 

korszakban (nyolcadiktól a negyedik századig), valamint a hellenisztikus korszakban (a 

negyedik század végétől a második századig). 

      A korai görögországi jogra vonatkozó legfőbb bizonyítékainkat feliratokból, főként kőre 

írt szövegekből szereztük. Görögország számos részén találtak különböző anyagokra írt 

írásokat 750 körül kezdődően, de csak 650 körül jelennek meg nyilvános szövegek. Ezek 

szinte mindegyike kőre írt és nyilvános helyen kiállított törvény. Az egész görög világban 

találtak ilyeneket, de a legtöbbet a hatodik és ötödik századból, Gortynból, ahol több mint 

száz jogi szöveget találtak, a kis töredékektől kezdve a gortyniai törvénykönyvig, amely 

mintegy 3000 szót tartalmaz, tizenkét oszlopba rendezve. Ezek a törvények sokféle kérdéssel 
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foglalkoznak, de a család és a tulajdon kérdései dominálnak. Figyelemre méltó a nők és a 

rabszolgák kezelése, amely jelentősen eltér az athéni bánásmódtól: Gortynban a nők saját 

jogon birtokolhatnak vagyont, azt tetszésük szerint kezelhetik, és a férfiakhoz hasonlóan 

örököseikre hagyhatják. Emellett rabszolgákat is feleségül vehetnek, és ha a pár a nő házában 

él, gyermekeik szabadok lesznek; ha a rabszolga házában élnek, gyermekeik rabszolgák 

lesznek. Gortyn a bírósági eljárás és a jogállamiság hangsúlyozása miatt is érdekes. A 

törvénykönyv első mondata kimondja, hogy "ha valaki szabad emberről vagy rabszolgáról 

vitatkozik, nem szabad őt tárgyalás előtt lefoglalni". Az ezt követő szakaszok egyértelművé 

teszik, hogy a viták vonatkozhatnak arra, hogy egy ember szabad-e vagy sem, vagy hogy ki a 

rabszolga tulajdonosa. Különösen figyelemre méltó szabály, hogy ha az egyik tanú azt vallja, 

hogy a kérdéses ember szabad, akkor szabad. 

      A feliratok, amelyek közül néhány már a hetedik század közepén is létezett, szintén 

bizonyítékot szolgáltatnak a jogról Görögország számos különböző részén, de sehol sem 

olyan mértékben, mint Gortyn esetében. Görögország más részein a jogra vonatkozó 

bizonyítékok irodalmi szövegekből, többek között Homérosz, Hésziodosz és más korai költők 

költészetéből, valamint történelmi és filozófiai művekből, illetve esetenként régészeti 

ásatásokból is származnak. Ezek a bizonyítékok általában véletlenszerűek és töredékesek, de 

egy másik klasszikus város, Spárta megér egy rövid tárgyalást. 3A Spárta szokatlan 

szokásairól (amelyeket egyes tudósok törvényeknek neveznek) szinte teljes egészében a 

következő beszámolókból származnak külső forrásokból, elsősorban Xenophóntól és 

Plutarkhosztól, akik gyakran inkább úgy hangzanak, mintha antropológusok írnák le egy 

idegen, idegen kultúra szokásait. Olyan társadalmat mutatnak be, amely nagyrészt a katonai 

felkészültségre összpontosított, és amelynek szokásai és hagyományai jelentősen eltértek az 

athénitól. A kor szerint csoportosított fiúgyermekeket például az állam nevelte, ami 

elsősorban a harcra készítette fel őket. Hallunk ugyan bíróságokról és perekről, de Spártának 

nyilvánvalóan nagyon kevés írott törvénye volt, ami egyedülállóvá teszi a klasszikus görög 

poliszok között. Hogy a város valóban ilyen rendhagyó volt-e a klasszikus Görögországban, 

azt nem lehet tudni; az viszont biztos, hogy a spártaiak a jelek szerint általában véve 

idegenkedtek az írástól, és a klasszikus korból nem maradt fenn semmi, amit spártai írt volna. 

 

 

III. Jog a klasszikus Athénban 

 

 

Az ötödik és negyedik századi athéni jog az ókori Görögország messze legjobban 

dokumentált jogrendszere. Ismereteink nagyrészt mintegy száz törvényszéki beszédből 

származnak, amelyeket a peres felek számára írtak, hogy a bíróságon tényleges ügyekben 

mondhassák el, az emberöléstől és a testi sértéstől kezdve az öröklésen át a kereskedelmi 

vitákig, a rágalmazásig és sok másig. Az athéni jogra vonatkozó további fontos 

bizonyítékokat találunk Az athéniak alkotmányában (Ath Pol), amelyet Arisztotelésznek 

tulajdonítanak, de valószínűleg nagyrészt a tanítványai írták. Az alkotmány rövid története 

után, egészen 403-ig (amikor a "harminc zsarnok" rövid uralma után helyreállt a demokrácia 

(Ath Pol 1-41)), ez az értekezés leírja az athéni kormányzatot a negyedik század közepén és 

végén, és tartalmaz egy részt a bíróságokról és esküdtekről (Ath Pol 63-9), valamint az őket 

felügyelő tisztviselőkről (Ath Pol 55-9). Az athéni joggal kapcsolatos egyéb információk 

Arisztotelész más műveiben, Platónnál és Xenophónnál, a drámákban (elsősorban a 

komédiákban) és máshol találhatók. Ezen kívül néhány feliratos törvény is fennmaradt, és 

néhány más, talán valódi törvényt a törvényszéki beszédek őriztek meg. 

      Athénban a legfőbb törvényhozó testület a Képviselőház volt, amely minden törvényt 

jóváhagyott és minden fontosabb politikai kérdésben döntött. Bármely húsz év feletti athéni 
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polgár részt vehetett és szavazhatott a gyűlésen. A határozatképesség feltétele 6000 fő volt, és 

általában legalább ennyien vettek részt a gyűlésen. Az ötödik század nagy részében úgy tűnik, 

hogy a gyűlés szinte bármilyen jogszabályt elfogadhatott, amennyiben a tanács (egy kisebb, 

évente 500 polgárból álló, sorsolással kiválasztott testület) az adott ülés napirendjére tűzte az 

ügyet. A század végén azonban az athéniak úgy érezték, hogy nagyobb ellenőrzést kell 

gyakorolniuk a jogalkotási folyamat felett, ezért megreformálták az eljárást, és megtiltották, 

hogy olyan törvényt fogadjanak el, amelyet nem hagyott jóvá előzetesen az egyszerű polgárok 

egy csoportja, a nomothetai ("törvényhozók"). 

     Ez a csoport a következő dokumentumokat teszi közzé bármely törvényjavaslatot az 

agorán, a központi közösségi találkozó- és piactéren, hogy mindenki elolvashassa, és ha 

akarja, hozzászólhasson. A nomothetai saját vizsgálatot is folytatott annak megállapítására, 

hogy a javasolt új törvény nem ütközik-e valamelyik hatályos jogszabállyal. E vizsgálat után, 

ha a nomothetai jóváhagyta a törvényt, a közgyűlés elé terjesztette azt megfontolásra és 

jóváhagyásra. 

      A kormányzat igazságszolgáltatási ágát a törvényszékek és személyzetük alkották, 

valamint a negyvennégy, a tíz törzsből sorsolással kiválasztott férfi, akiknek abszolút 

hatalmuk volt magánperekben dönteni tíz drachma (ma talán 500-1000 dollár) értékhatárig. 

Az ennél magasabb értékű magánpereket és az összes nyilvános pert a bíróságok tárgyalták. A 

legtöbb tárgyalásra a népbíróságokon került sor, de léteztek speciális bíróságok is, például az 

Areopágosz Bírósága, amely emberölési ügyekben és bizonyos vallási bűncselekményekkel 

kapcsolatos ügyekben ítélkezett. A negyedik században az athéniak külön tengerészeti 

bíróságokat is létrehoztak a tengeri kereskedelmi ügyekre; mivel ezekben az ügyekben 

gyakran külföldiek, metikusok (letelepedett külföldiek), vagy akár rabszolgák az athéni 

polgárokkal együtt, különleges szabályok vonatkoztak ezekre a bíróságokra. Ezek a bíróságok 

például csak olyan ügyeket tárgyaltak, amelyekben írásos szerződés volt. 4 

      A peres ügyeket mindezen bíróságokon nagy létszámú esküdtszék tárgyalta, amely a 

beadványok meghallgatása után többségi szavazással döntött az ügyben. Egy (szintén évente 

sorsolással kiválasztott) bíró felügyelte az ügyet, akit egy hivatalnok segített, őrizte a rendet 

és betartatta a szabályokat, például az egyes peres felek felszólalási idejét; de a modern 

bíróhoz hasonló tekintélyes tisztviselő nem felügyelte az eljárást, és nem hozott jelentős 

döntéseket jogi kérdésekben, így az esküdtszékre bízta, hogy maga döntsön az egész ügyről. 

Így azt mondhatjuk, hogy az athéni bírósági rendszerben az esküdtszék a modern nyugati 

jogrendszerekben a bíró és az esküdtszék funkcióit is átvette. Az 5Areopágosz bíróságán az 

esküdtszék az Areopágosz-tanács volt, amely az összes korábbi arkhónból állt; az összlétszám 

így változó volt, de a legtöbbször több mint száz tagja lehetett. A többi bíróságon az 

esküdtszék még ennél is nagyobb volt - magánügyekben 201, 401 vagy 501 esküdt, nagy 

közjogi jelentőségű ügyekben pedig akár 2501 esküdt is lehetett. 6 

      Bármely harminc év feletti athéni polgár lehetett esküdt, de ahhoz, hogy valaki 

szolgálhasson, először be kellett iratkoznia a 6000 esküdtből álló, minden évben megalakuló 

testületbe. Az esküdteket sorsolással választották ki az önként jelentkezők közül, és a 

kiválasztottakat azonosító jelvényt kaptak. Ezután bármelyik napon, amikor a bíróságok 

üléseztek, jelentkezhettek esküdtnek, és remélhették, hogy (sorsolás útján) kiválasztják őket 

az esküdtszékbe. Egyetlen tárgyalás sem tartott egy napnál tovább, és az esküdtek 

kijelölésének folyamata így minden nap újrakezdődött. 

     Az esküdtek minden egyes szolgálati napért egy kis összeget kaptak. három obolt (fél 

drachma, azaz 25-50 dollár), ami még a legszegényebbeknek is lehetővé tette a szolgálatot.7 

Arisztophanész a Darazsak című vígjátékában úgy parodizálja a népi esküdteket, mint akik 

kizárólag kapzsi, elfogult, öregemberekből álltak, akiknek nem volt jobb dolguk, de más 

bizonyítékok arra utalnak, hogy az esküdtek inkább a lakosság keresztmetszetét képviselték, 

bár a nagyon gazdagok és a városközponttól távol élők valószínűleg alulreprezentáltak voltak. 
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Maga a tárgyalás lényegében a peres felek egy (vagy néhány esetben két) beszédéből állt. 

Nem vettek részt ügyvédek, bár a peres fél adhatott egy kis időt egy barátjának, hogy 

beszéljen helyette; ez a nyilvános ügyekben gyakoribb volt. A beszédek után az esküdtszék 

azonnal, titkos szavazással szavazott, hivatalos tanácskozásra nem volt idő. Az a peres fél 

nyert, aki a legtöbb szavazatot kapta. 

       A legmeglepőbb szempont ebben a jogi folyamatban az, hogy a résztvevők közül senki 

sem volt szakember, és senki sem rendelkezett speciális jogi képzettséggel. Néhányan 

közülük talán jelentős jogi tapasztalatot szereztek azáltal, hogy korábbi ügyekben esküdtként 

működtek közre, maguk is részt vettek korábbi peres ügyekben, vagy nézőként figyelték a 

tárgyalásokat, de még így is messze álltak a modern bíróságok hivatásos bíráktól. Emiatt az 

athéni jogot hagyományosan kritizálták, mivel lehetővé tette az ügyes szónokok számára, 

hogy az érzelmeikre és előítéleteikre apellálva manipulálják a tudatlan esküdteket. Az biztos, 

hogy manapság a common law kontradiktórius rendszerében az ügyvéd képességei is jelentős 

szerepet játszanak a tárgyalás kimenetelében, és a képzett ügyvédek bizonyára tudják, hogyan 

kell az érzelmekre és az esküdtszék előítéleteire apellálni. De mivel a bíró szabályokat és 

korlátokat szabhat, a legtöbben úgy érzik, hogy a mi rendszerünkben a visszaélések 

minimálisak. Az az elképzelés, hogy Athénban minden esküdtszék minden tárgyaláson 

teljesen szabadon dönthetne egy ügyről, ellentétes azzal a felfogással, hogy a jogot egyfajta 

tudománynak tekintjük, olyan tárgynak, amelyet képzett szakemberek tanulmányozhatnak, 

akiknek aztán irányítaniuk és ellenőrizniük kell a rendszert, és csak korlátozott szerepet kell 

hagyniuk a nem szakembereknek. Az athéniaknak más feltevéseik voltak a jogról, és ezekre a 

feltevésekre alapozva más jogrendszert hoztak létre, bár ez nem volt szabályok nélküli 

rendszer. Nagyszámú statútumuk volt eljárási szabályokkal együtt, amelyeket a jelek szerint 

nagyrészt be is tartottak. Ahhoz tehát, hogy megítélhessük rendszerük hatékonyságát a maga 

teljességében, részletesebb leírást kell készíteni arról, hogy az athéniak milyen konkrét 

intézményeket és eljárásokat hoztak létre annak érdekében, hogy elérjék az általuk kívánt, 

teljes mértékben részvételi, demokratikus jogrendszert. 

      Először is azonban hadd jegyezzem meg, hogy a fennmaradt törvényszéki beszédeket 

olvasva nyilvánvalóvá válik, hogy a nagyon eltérő anyagi körülmények ellenére a tényleges 

ügyekben felmerülő kérdések és érvek ismerősek: az egyik férfi azt állítja, hogy 

bántalmazták, egy másik csalárd szerződés áldozata lett, egy másik pedig kicsalták az 

örökségét. És ügyük előadásakor ezek a pereskedők gyakran nagyon hasonló érveket 

használnak, mint amilyeneket ma is használhatnánk hasonló körülmények között. Mindezek 

mellett azonban jelentős különbségek is nyilvánvalóak, amelyek többsége az athéniak 

ideológiai elkötelezettségéből ered. a kormányzás minden területe feletti népi ellenőrzés 

elvéből és a szakértelemmel szembeni általános bizalmatlanságukból.8 Az athéniak úgy 

látták, hogy ha a jog a demokratikus kormányzás szerves részét képezi, akkor nemcsak az volt 

szükséges, hogy minden athéninak joga legyen ahhoz, hogy a bírósági tárgyalást a saját 

korosztályából álló esküdtszék folytassa le, hanem az is, hogy ez az esküdtszék teljes 

ellenőrzést gyakoroljon a tárgyalás kimenetele felett. 

      A jogrendszert úgy építették fel, hogy egy átlagpolgár közvetlenül a bírósághoz 

fordulhasson panaszával, időben, viszonylag kis költséggel, és anélkül, hogy bonyolult 

szabályokon és eljárásokon kellene keresztülverekednie magát. Az athéni törvények általában 

világos, viszonylag nem szaknyelvi nyelven íródtak, és az eljárásokat (amelyekhez 

szükségszerűen használtak szaknyelvet) világosan meghatározták, hogy a vádló tudja, hogyan 

kell eljárnia. Úgy tűnik, hogy bár az írni-olvasni tudás nem volt annyira elterjedt, mint 

manapság, eléggé elterjedt volt ahhoz, hogy a legtöbb perelni kívánó polgár el tudja olvasni, 

amire szüksége volt. És mivel a törvények sokkal egyszerűbben voltak érthetőek, mint a mi 

törvényeink, kétségtelenül könnyebben hozzáférhetőek voltak az átlagpolgár számára, mint a 

mai törvényeink, amikor a jogi szakembereken kívül szinte senki sem olvas el egy törvényt. 
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     Az athéni bírósági eljárás a legtöbb tekintetben viszonylag egyszerű és egyértelmű volt. 

Minden peres ügyet férfiak indítottak, így ha egy nő vagy egy rabszolga panasszal élt, a nő 

kyriosza9 vagy a rabszolga gazdája indított pert a nevükben, és védte őket, ha vád alá 

helyezték őket a bíróságon. A legtöbb hétköznapi panaszt - valaki bántalmazott, becsapott, 

megrongálta a tulajdonomat - egy egyszerű eljárás, a dik? keretében tárgyalták. 

      Ha valaki ilyen típusú pert akart indítani, először ahhoz a tisztviselőhöz kellett benyújtania 

a panaszát, aki az adott típusú vádat (emberölés, testi sértés stb.) felügyelte. A panaszban 

ismertette az állítólagos jogtalanság részleteit. Egy hivatalnok feljegyezte a panaszt, és 

időpontot adott a felelős tisztviselő előtti megjelenésre. A felperesnek ezután szóbeli idézés 

kibocsátása a vádlott számára, hogy jelenjen meg a kijelölt időpontban. Az idézéskor egy 

vagy több barátot is magával visz tanúként arra az esetre, ha a vádlott nem jelenne meg a 

tárgyaláson. 

        A kijelölt napon megismételte panaszát a tisztviselő előtt, a vádlott valószínűleg tagadta 

a vádat, a tisztviselő pedig kitűzte az előzetes meghallgatást.10 A legtöbb magánügyben az 

előzetes meghallgatás egy választottbíró előtt zajlott. Minden athéninak a hatvanadik évében 

rendelkezésre kellett állnia a választottbírói szolgálatra, így a választottbíró, mint minden más 

érintett, amatőr volt, különösebb képzettség nélkül. Ezen a meghallgatáson a peres felek 

előadták érveiket; a döntőbíró kérdezhette a peres feleket, és ők is kérdezhették egymást. 

Ekkor a peres feleknek be kellett mutatniuk az összes olyan írásbeli bizonyítékot is, amelyet 

fel akartak használni a bíróságon. az ügyük alátámasztására, például egy vonatkozó 

jogszabály szövegét vagy egy tanú vallomását. A döntőbíró megpróbálta összeegyeztetni a két 

oldalt; ha ez nem sikerült, akkor meghozta a döntését, de bármelyik fél elutasíthatta a döntést, 

és az ügyet automatikusan tárgyalásra tűzték ki. Ezután az összes írásos bizonyítékot egy 

befőttesüvegbe zárnák és a tárgyalásig őriznék, és csak ezeket a dokumentumokat lehetne 

bemutatni a bíróságon. 

       A tárgyaláson minden peres fél egy beszédben ismertette a teljes ügyét; egyes esetekben 

egy második, rövidebb, cáfoló beszédet is engedélyeztek. A beszédeket vízóra segítségével 

időzítették, hogy mindkét félnek egyenlő idő álljon rendelkezésére. A szónok akkor tartott 

szünetet, amikor a jegyző felolvastatott egy bizonyítékot az esküdteknek. A leggyakoribb 

bizonyítéktípus a tanúvallomás volt: a korai időkben a tanú a saját vallomását olvasta fel a 

bíróságon, a negyedik században azonban a jegyző olvasta fel a tanú vallomását a bíróságnak, 

és maga a tanú egyszerűen megerősítette azt. A tanúk keresztkérdései nem voltak, de a peres 

fél néha feltehetett néhány kérdést ellenfelének a bíróságon. Mivel az összes tanúvallomást és 

egyéb bizonyítékot már korábban, az előzetes tárgyaláson bemutatták, a tárgyalásra való 

felkészülés során minden peres félnek meglehetősen jó elképzelése volt arról, hogy ellenfele 

milyen érveket és bizonyítékokat fog előterjeszteni. 

       A beszédek meghallgatása után a zsűri azonnal az egyik vagy a másik oldal mellett 

szavazott. Az esküdtszék döntése végleges volt, és nem volt helye fellebbezésnek. A vesztes 

peres fél azonban új pert indíthatott ellenfele ellen egy kissé eltérő, de kapcsolódó kérdésben, 

vagy beperelhette ellenfele egyik tanúját hamis tanúzásért a tárgyalás során tett vallomása 

alapján. A fellebbezés nélküli rendszerben a hamis tanúzásért indított perek meglehetősen 

gyakori módja volt az ügy tényleges újraindításának. 

       Azokban az esetekben, amikor valakit közvádas bűncselekménnyel vádoltak,11 az eljárás 

bizonyos szempontból hasonló volt, de jelentős különbségek is voltak. Mivel az athéniaknak 

soha nem volt államügyészük, a közvádas bűncselekmények üldözése magánszemélyekre volt 

bízva. Az ilyen büntetőeljárások fő eljárása a graph? vagy "vádirat" volt, ahogy általában 

fordítják; ezt a törvényhozó Szolón (590 körül) alkotta meg.12 A graph?-t bárki felhozhatta, 

aki csak akarta, aki jogosult volt rá - azaz bármely polgár, aki nem vesztette el polgári jogait, 

például azért, mert köztartozással tartozott. Ha volt áldozat, a graphát gyakran maga az 

áldozat vagy valamelyik családtagja indította, de bizonyos esetekben - és mindig akkor, ha 
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nem volt áldozat - az ügyet bármelyik fél indíthatta, az érdekelt fél, néha a vádlott személyes 

ellensége, vagy egy ambiciózus közszereplő, aki a váddal akarta előremozdítani karrierjét, 

vagy esetleg egy érdektelen közszolga. Az Ath Pol (9.1) a grapha-eljárás létrehozását Szolón 

három legdemokratikusabb reformjának egyikének nevezi, 13valószínűleg azért, mert az 

egyszerű embereknek hatalmat adott arra, hogy a köztisztviselők ellen vádat emeljenek a 

vétkek miatt. 

    A grapha-eljárás sok tekintetben hasonlított a hagyományos diké-eljáráshoz, azzal a 

különbséggel, hogy az ügyész írásban terjesztette elő vádiratát. Az előzetes meghallgatást az 

adott ügytípusért felelős tisztviselő felügyelte, de a meghallgatás hasonló volt abban a 

tekintetben, hogy a peres felek kikérdezhették egymást, és hogy a peres feleknek be kellett 

mutatniuk minden olyan bizonyítékot, amelyet később a tárgyaláson fel akartak használni. A 

tárgyalás is hasonló volt, ahol minden peres fél egy beszédben ismertette az ügyét, és az 

esküdtszék szavazott az ítéletről. Számos köztörvényes bűncselekménynek azonban nem volt 

rögzített büntetése; ezekben az esetekben, ha az esküdtszék az elítélés mellett szavazott, akkor 

egy rövidebb büntetési szakasz következett, amelyben minden pereskedő rövid beszédet 

tartott, amelyben konkrét büntetést javasolt, majd az esküdtszék döntött a kettő között. Sok 

olvasónak ismerős lehet ez az eljárás a Platón Apológiájában bemutatott Szókratész peréből, 

ahol Szókratész bűnösnek nyilvánítása után alkalmazták. Vádlói halálbüntetést javasoltak, ő 

pedig kisebb pénzbüntetést; az esküdtszéknek ezek közül kellett választania, és a halál mellett 

döntött. 

        Ha az esküdtszék az elítélés mellett szavazott, a büntetés a legtöbb magánügyben 

kártérítés (néha kétszeres kártérítés), a legtöbb közügyben pedig pénzbírság volt. Ha az 

esküdtszék kártérítést ítélt meg, a felperesnek magának kellett behajtania az összeget. Egyes 

esetekben ez nem volt könnyű, de egy kedvező ítélet hátterében a peres félnek számos eljárás 

állt rendelkezésére, beleértve bizonyos esetekben a vagyon lefoglalását is, hogy behajtsa, 

amivel tartozik. Közügyekben a büntetés gyakran az államkincstárba fizetendő pénzbírság 

volt, bár a büntetés a száműzetésig vagy a halálig terjedhetett. A közbírságok behajtásának 

elősegítése érdekében az elítélt személy közadós lett; nevét mindenki számára látható módon 

bejegyezték egy nyilvántartásba, és a bírság megfizetéséig elveszítette politikai és jogi 

jogainak nagy részét. 

      A pereskedés bárki számára könnyen elérhető volt, mivel nem igényelt jelentős 

kiadásokat, csak viszonylag kis összegű bírósági illetéket. Ez összhangban volt a 

demokratikus ideológiával, miszerint minden athéni számára lehetővé kell tenni, hogy a 

bíróság előtt is elnyerje méltó helyét. Mivel azonban a pereskedés könnyen vállalható és 

viszonylag olcsó volt, visszaélésekre is alkalmat adott, különösen a nyilvános ügyekben, ahol 

bárki emelhetett vádat. Azokat, akik gyakran személyes haszonszerzés céljából indítottak 

pereket, általában "szikofánoknak" (sykophantai, az angol "sycophant"-tól teljesen eltérő 

jelentéssel) nevezték, és törvényt hoztak a szikofánia ellen, bár bizonytalan, hogy e törvény 

alapján valaha is vontak-e felelősségre valakit. A szikofánság vádját többnyire pereskedők 

használták ellenfelükkel szemben a bíróságon; ritkán támasztják alá egyértelmű 

bizonyítékokkal, és egyes tudósok szerint ez valójában soha nem volt bűncselekmény, csak 

retorikai eszköz. A legfontosabb visszaélések megelőzésére szolgáló intézkedés az a 

követelmény volt, hogy ha az ügyész egy nyilvános ügyben az ítélethozatal előtt visszavonta a 

keresetét, vagy nem kapta meg az esküdtszék szavazatainak egyötödét, 1000 drachma 

pénzbírsággal sújtották, és elvesztette a jogot, hogy a jövőben hasonló ügyeket indítson. 

Magánügyekben a vesztes félnek meg kellett fizetnie a győztes perköltségét, de ez jóval 

kisebb összeg volt, és kevésbé lett volna visszatartó erejű a vádemeléstől. 

      A fent leírt hagyományos diké-eljárás némileg hasonlított a szokásjog szerinti polgári 

eljárásra, amikor valaki beperel egy másik személyt az őt ért kárért vagy veszteségért, de 

Athénban akkor is alkalmazták, amikor valaki olyan bűncselekmény áldozata lett, amelyet ma 
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már bűncselekményként, például testi sértésként vagy emberölésként üldöznénk. Az ilyen 

bűncselekmények áldozatai azonban ma már a büntetőeljárás mellett vagy helyett polgári pert 

is indíthatnak (és gyakran meg is teszik) az elkövető ellen, és az ilyen perek is hasonlítanak az 

athéni diké-perekre. Mint ilyen, a két fél számára lehetséges volt (ahogyan ma is az), hogy a 

vita kezdetétől a bírósági ítélethozatalig, sőt, bizonyos esetekben még azt követően is, ha a 

vesztes fél további pereskedést (vagy a mi rendszerünkben fellebbezést) fontolgatott, 

bármikor egyezségről tárgyaljanak. A felek közvetlenül tárgyalhatnak, vagy felkérhetnek 

másokat, hogy segítsenek nekik; vagy a családtagjaik és barátaik összehozhatják a feleket, és 

megpróbálhatnak segíteni nekik a nézeteltéréseik feloldásában. 

       A bíróságon kívüli vitarendezésnek egy formálisabb módja is létezett: a két fél hivatalos 

megállapodást köthetett arról, hogy vitájukat magán választottbíróság elé terjesztik - nem 

összetévesztendő a kötelező nyilvános választottbíráskodással. A formális magánbíráskodás 

során a felek a vitát választott választottbírák elé terjesztették, akik általában háromtagúak 

voltak, egy-egy választottbírót mindkét fél választott ki, egy harmadikkal, aki mindkét fél 

számára elfogadható volt. A felek általában megesküdtek, hogy betartják a három 

választottbíró döntését. Hasonló tárgyalásokra került sor a köztörvényes bűncselekményekkel 

kapcsolatos vitákban, de mivel a legtöbb köztörvényes ügyben az ügyet ejtő ügyészt 1000 

drachma pénzbírsággal sújtották, előfordulhatott, hogy az ilyen tárgyalásokat még az előzetes 

tárgyalás előtt le kellett folytatni. 

       Összefoglalva, egyértelműnek tűnik, hogy a bírósági eljárás tekintetében az athéniak 

elérték, amit el akartak érni: olyan eljárást hoztak létre, amely valóban demokratikus volt, és 

amelynek minden szakaszában az egyszerű polgárok voltak a felelősek: Mint tisztviselők, ők 

elnököltek a peres ügyekben, ők intézték az adminisztratív részleteket, és biztosították a 

rendezett és tisztességes eljárást; mint peres felek ügyvédek vagy fizetett ügyvédek segítsége 

nélkül indítottak és védtek ügyeket; mint választottbírák, ők igyekeztek megoldani az ügyeket 

a tárgyalás előtt, és azon dolgoztak, hogy előkészítsék az ügyeket a tárgyalásra; mint 

esküdtek, ők döntöttek minden peres ügy kimeneteléről; és ha egy peres fél elítélést nyert, ő 

maga hajtotta végre az ítéletet. Röviden, az egész rendszer amatőrök kezében volt. 

       Az eljárás azonban nem feltétlenül volt egyszerű a peres fél számára. Bár a barátai 

segíthettek, a pereskedőnek szinte mindent magának kellett elvégeznie - kivizsgálnia az ügyet, 

összegyűjtenie minden bizonyítékot, beleértve azokat a törvényeket is, amelyekre hivatkozni 

kívánt, tanúkat keresnie és írásban elkészítenie a vallomásaikat, a bíróságon megvédenie az 

ügyét, és ha nyert, végrehajtania a büntetést. 

       Az egyetlen professzionálisnak tekinthető segítséget a beszédírók vagy logográfusok 

nyújtották, akik (általában díj ellenében) beszédet írtak a peres fél számára. A peres fél aztán 

memorizálta a beszédet, és előadta a bíróságon. Úgy tűnik, hogy néhány logográfus 

hivatásszerűen foglalkozott ezzel, és bevételük nagy részét az általuk felszámított viszonylag 

magas díjakból szerezték; mások csak néhány beszédet írtak, mindegyiket saját peres 

ügyeikhez kapcsolódóan; megint mások pedig mind mások számára, mind pedig saját 

ügyeikhez írtak beszédeket. 

     A logográfusok nem rendelkeztek formális jogi vagy retorikai képzéssel, de azok, akik sok 

beszédet írtak, kétségtelenül jelentős jogi és retorikai érvelési ismeretekre tettek szert. Céljuk 

az volt, hogy segítsenek a peres félnek olyan beszédet tartani, amellyel megnyerheti az ügyet, 

és a tapasztalatból bizonyára megtanulták, hogy milyen érvekkel lehet leginkább meggyőzni 

az esküdtszéket. 

       Mivel Athénban a törvényszéki orvostudomány lényegében ismeretlen volt, a legtöbb 

esetben nagyon kevés bizonyíték állt rendelkezésre. A fő bizonyítékot a tanúvallomások 

jelentették, amelyek akkoriban (és ma is) problémásak és gyakran ellentmondásosak lehettek. 

Ennek következtében a pereskedő bírósági beszéde volt messze a legfontosabb tényező az 

ügyében, és a hatékony retorikai előadás döntő fontosságú volt az ügy sikeréhez. Könnyen 



 125 

belátható, hogy az a pereskedő, aki megengedhette magának, miért vette igénybe gyakran egy 

logográfus segítségét. Az ilyen pereskedők valószínűleg átlagosan jóval gazdagabbak voltak, 

mint a legtöbb athéni, és a legtöbb esetben úgy tűnik, hogy ellenfeleik is meglehetősen 

gazdagok voltak. Ezt a képet erősíti meg az a mintegy száz ma is fennmaradt beszéd, 

amelyeket logográfusok írtak a legkülönbözőbb ügyekben. Néhány kivételtől eltekintve 

(például egy ügyfél, akinek Lüsziasz beszédet írt, de aki azt állítja, hogy szegény, és egy kis 

rokkantsági nyugdíjat kér), ezekben a beszédekben mindkét fél peres fele egyértelműen 

gazdag. Hogy a logográfus mennyi jót tett, az bizonytalan, de feltehetően előnyt biztosított az 

ügyfelének, ahogyan ma egy ügyes (és általában drága) ügyvéd szinte biztosan előnyt biztosít. 

       Eddig elsősorban a jogi eljárásra összpontosítottam, de az athéni anyagi jog is 

demokratikus volt, mivel a jogalkotási folyamat teljes egészében a nép kezében volt. A 

legkorábbi athéni törvényeket "törvényhozók" hozták, kezdve a 620 körül élt Drakónnal, 

akinek gyilkossági törvénye még a klasszikus korban is érvényben volt. Úgy tűnik, hogy 

Drakón más törvényeket is írt, de ezek elvesztek, mert 590 körül egy második törvényhozó, 

Szolón, kiterjedt törvénycsomagot írt, amely minden korábbi törvényt felülírt, kivéve Drakón 

gyilkossági törvényét. Szolón törvényei a témák széles körére terjedtek ki, és az athéniak még 

a IV. században is gyakran "Szolón törvényei" vagy "Szolón és Drakón törvényei" néven 

emlegették az összes törvényüket, még azokat is, amelyekről tudjuk, hogy később születtek. 

Ezeket a korai törvényeket nem közvetlenül a nép hozta, hanem a nép nevezte ki vagy 

hatalmazta fel Szolónt a törvények meghozatalára, és valószínűleg Drakón is rendelkezett 

olyan kinevezéssel, amely felhatalmazta őt a törvények meghozatalára. Így még a legkorábbi 

időszakban is, amikor a törvényeket nem közvetlenül a nép hozta, úgy tűnik, hogy a nép 

felhatalmazta őket. Drakón és Szolón után minden későbbi törvényt a nép hozott a 

népgyűlésben, a tanács és a negyedik században a nomothetai részvételével. 

      Nehezebb érvelni amellett, hogy az athéni törvények lényege demokratikus volt (más 

társadalmak törvényeihez képest), mivel a klasszikus korból csak tíz feliratos statútum maradt 

fenn részben vagy egészben. Sokkal többet idéznek a szónokok, és ezek közül néhány esetben 

a törvény szövege kéziratainkban szerepel, de a szónokok szavai gyakran pontatlanok vagy 

félrevezetőek lehetnek, és a fennmaradt szövegek közül sok későbbi alkotás, vagy lehet, hogy 

későbbi alkotás. E nehézségek ellenére legalább egy olyan athéni törvényt azonosíthatunk, 

amely szokatlan védelmet nyújt a társadalom alsóbb rétegei számára, a hybris elleni törvényt. 

Ez a törvény kifejezetten tiltotta a hybris-t, amit talán leginkább "arrogáns támadásnak" lehet 

fordítani, minden olyan személy ellen, aki férfi, nő vagy gyermek, szabad vagy rabszolga.14 

Mivel az athéniak a hybris-t általában inkább a felsőbb osztálybeli fiatalemberek általános 

jellemzőjének tartották, úgy tűnik, hogy a törvény célja egyértelműen a köznép védelme volt, 

még a rabszolgáké is. 

       Az athéni anyagi törvények egyéb demokratikus vagy populista aspektusai közé tartozott 

az is, hogy minden törvényt 15 le kellett írni, és nyilvános helyeken kellett kifüggeszteni, ahol 

mindenki láthatta és sokan elolvashatták. A korai időkben a felírt törvények szétszóródtak a 

városban, és az egyszerű polgároknak nem lehetett könnyű megtalálni azokat, amelyek az ő 

helyzetükre vonatkoztak, de az ötödik század végén az összes érvényes törvényt 

összegyűjtötték és az agorán kiállították. Ezzel egy időben (400 körül) valószínűleg 

létrehoztak egy nyilvános levéltárat, ahol a törvények másolatait papiruszon tárolták, és azok, 

akik akarták, könnyebben elolvashatták ezeket a másolatokat, mint a kő eredetieket. Egyes 

pereskedők arról beszélnek, hogy olvasták a törvényeket (Démoszthenész 47.71), máskor 

pedig arról, hogy tanulmányozták őket (Démoszthenész 54.17). 

       Továbbá az athéni törvények általában hétköznapi nyelven íródtak, nem olyan 

precizitással és bonyolultsággal, amit ma normálisnak tartanánk, de ami a nem szakmabeli 

olvasóktól általában elriasztja őket. Így egy átlagos athéni, akinek panasza volt, megtalálhatta 

a vonatkozó törvényt, és elolvashatta, esetleg barátai segítségével; majd mivel a 
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keresetindítási eljárás viszonylag egyszerű és olcsó volt, megindíthatta az eljárást. Ma már 

szinte lehetetlen, hogy egy magánszemély szakmai segítség nélkül bírósághoz forduljon, 

kivéve talán egy speciális fórumon, például a kis értékű követelések bíróságán. 

Végül pedig az athéniak nagyon tisztelték a törvényeiket, és azokat tekintették jogrendszerük 

szívének. A pereskedők rendszeresen dicsérik az egyes törvényeket vagy az összes athéni 

törvényt, és egyetlen pereskedő sem kritizálta őket. A pereskedő kritizálhatja ellenfele 

magyarázatát a törvény értelmére, vagy elutasíthatja a törvényt, mint az adott ügy 

szempontjából irrelevánsat, de magát a törvényt soha nem mondják rossznak vagy 

igazságtalannak. 

     A pereskedők gyakran emlékeztetik az esküdteket arra a kötelezettségükre is, hogy a 

törvényt kövessék, és annak megfelelően szavazzanak. Ez a kötelezettség abból az esküből 

ered, amelyet az évente 6000 esküdtből álló esküdtnek kellett letennie annak az évnek az 

elején, amelyben az esküdtszékbe lépett. szolgálati idejüket töltik. Az eskü így kezdődött: 

"Ígérem, hogy az athéni nép törvényei és rendeletei szerint fogok ítélkezni". Egy másik 

záradék így szólt: "olyan ügyekben, ahol nincs törvény, ígérem, hogy a legigazságosabb 

vélemény szerint fogok ítélkezni". A 'legigazságosabb vélemény' egy nehézkes görög 

kifejezés (gn?m?i t?i dikaiotat?i) esetlen fordítása, de a gondolat világos: amikor az ítélet nem 

derül ki a törvények szövegéből, akkor a saját ítélőképességünk szerint kell eljárni. Ez a 

minősítés azért volt fontos, mert egy törvény jelentése és az adott ügyre való 

alkalmazhatósága gyakran vitatott volt, így az esküdteknek nem maradt más lehetőségük, 

mint a legjobb belátásuk gyakorlása. Természetesen lehetséges, hogy egyes esküdtek nem 

tartották be az esküjüket, de mivel senki sem tudhatta, hogyan szavazott egy esküdt, vagy 

miért szavazott úgy, ahogyan szavazott, ez ellen nem lehetett semmit tenni, hacsak nem 

lehetett bizonyítani, hogy egy esküdtet megvesztegettek, és az esküdtek kiválasztását 

Athénban olyan bonyolult szabályrendszer irányította, amely (többek között) gyakorlatilag 

lehetetlenné tette egy esküdt megvesztegetését. 16 

      Az athéni joggal kapcsolatos hagyományos kritikák másik aggálya az volt, hogy az 

esküdteket ügyes szónokok félrevezethetik, és döntésüket az ügy fő kérdése szempontjából 

irreleváns tényezőkre alapozhatják. Igaz, hogy a törvényszéki beszédek gyakran vetnek fel 

olyan kérdéseket, mint például a szónok (vagy az ősei) jótettei, amelyek a város javára váltak 

(vagy fordítva, hogy az ellenfél milyen kárt okozott a város érdekeinek). Az athéniak azonban 

felismerték ezt a veszélyt, és a "relevancia szabályának" megalkotásával lépéseket tettek 

ennek megelőzésére. Ez a szabály megkövetelte, hogy a peres felek a tárgyhoz 

ragaszkodjanak (és legalábbis magánügyekben erre esküt kellett tenniük); emellett az 

esküdtek esküjébe egy olyan záradékot vettek fel, amely előírta, hogy az esküdtek "a vád által 

érintett ügyekben szavazzanak". Azt a kérdést, amelyhez a peres feleknek ragaszkodniuk 

kellett, a felperes határozta meg részletes vádiratában, amelyet magánperekben enkl?ma 

("vád"), a legtöbb közügyben pedig graph? ("vádirat") néven emlegettek. Ez a felperes által 

összeállított vádirat határozta meg az ügy kérdését vagy kérdéseit. Hogy csak egy jól ismert 

példát említsek: Szókratész 399-es perében a konkrét vád a következőképpen hangzott: „A 

pitthosi Meletosz fia, Meletosz vádat emelt és esküt tett az alopecei Szókratész, 

Szophroniszkosz fia ellen. Szókratész rosszat tesz azzal, hogy nem ismeri el a város által 

elismert isteneket, hanem más, új istenségeket vezet be, és azzal is, hogy megrontja az 

ifjúságot. A javasolt büntetés halál.” 17 

      Az ügyet az istentelenség (asebeia) általános rubrikája alatt vitték bíróság elé, és gyakran 

beszélünk arról, hogy Szókratészt istentelenségért ítélték el, de védelmében (ahogyan azt 

Platón Apológiájában bemutatja) nem említi az istentelenséget (kivéve egy félvállról jövő 

tréfás megjegyzést). Beszéde teljes egészében a vádban említett két konkrét vádpontra 

összpontosít, arra, hogy nem hisz a város hagyományos isteneiben és megrontja az ifjúságot. 

Ezt jelentette a relevancia szabályának követése. 
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       Az biztos, hogy elnöklő bíró nélkül, aki eldönthette volna, hogy a peres felek 

ragaszkodnak-e a kérdéshez, vagy eltérnek attól, e szabály betartatása csak az esküdtszéktől 

vagy a nézők közönségétől származhatott, akik Athénban felháborodással (thorybos) adhatták 

hangot nemtetszésüknek. Még ez sem garantálta volna a törvényeken és a kérdésen alapuló 

ítéletet, de úgy tűnik, hogy a relevancia szabálya működött. A fennmaradt beszédekben a 

pereskedők többnyire (bár nem mindig) vagy a tárgyhoz ragaszkodnak, vagy ha úgy 

gondolják, hogy az esküdtek úgy gondolhatják, hogy egy érv a tárgyon kívül esik, 

megpróbálják igazolni annak relevanciáját. Az athéniak a relevanciát is tágabban értelmezték, 

mint mi - például az ember jelleme, amelyet a korábbi helyzetekben tanúsított viselkedése 

mutat, növelhette vagy csökkenthette annak valószínűségét, hogy elkövette az állítólagos 

bűncselekményt, ami olyan típusú érv, amelyet a mi bíróságaink általában nem 

engedélyeznek. A jogi relevanciának ez a tágabb felfogása azonban azzal indokolható, hogy 

kompenzálja az athéni bizonyítékok általános hiányát, ami azt jelentette, hogy az érvek 

gyakrabban függtek a valószínűségtől, mint a biztos bizonyítástól. És az olyan tényezők, mint 

a jellem vagy a múltbeli viselkedés, még akkor is valószínűbbé (vagy kevésbé valószínűvé) 

tehetik az ítéletet, ha nem vezethetnek bizonyossághoz. 

       Bár az athéniak néha kritizálják az ítéleteket egy-egy korábbi ügyben, úgy tűnik, 

általában véve elégedettek azzal, hogy rendszerük jól működött, és igazságos eredményeket 

hozott, ugyanakkor mindenki számára könnyű hozzáférést biztosított, és kielégítette a népi 

ellenőrzés demokratikus elvét. Athént néha bírálták a bíróságok és perek sokasága miatt, de a 

nép soha nem volt hajlandó megváltoztatni a rendszert. Élesebb kritika többnyire egyes 

értelmiségiekre korlátozódott, kezdve Platónnal, akire talán az hatott, ahogyan a jogrendszer a 

tanítójával, Szókratésszel bánt. Platón, legalábbis Törvényeiben, hangsúlyozza a törvények 

fontosságát, de elítéli a retorika és a retorikai szakemberek szerepét az athéni jogban. 

Természetesen Platón a legtöbb irodalmat, különösen a tragédiát is elítélte, mint a 

társadalomra károsat, és a demokráciát is bírálta, mint ami nem más, mint a csőcselék uralma, 

ezek a nézetek egyértelműen ellentétesek a legtöbb athéni gondolkodásával. Platónnak a 

retorikával szembeni kritikája a jogban, és az a kitartása, hogy egy valóban igazságos 

rendszerhez képzett bírákra van szükség, közvetlenül befolyásolta az athéni jogról alkotott 

modern nézeteket; egy kiegyensúlyozottabb nézet inkább arra a következtetésre jutna, hogy 

úgy tűnik, a rendszer elég jól működött, és hogy az athéniak joggal lehettek büszkék 

demokratikus jogrendszerükre. 

 

 

IV. Jog a hellenisztikus Görögországban 

 

 

A klasszikus korszak akkor ért véget, amikor Nagy Sándor követte apját, Fülöpöt a 

Makedón meghódításával a görög szárazföldön és gyakorlatilag egész Görögország 

meghódításával,  Észak-Afrikában és Ázsiában, egészen Indiáig, rövid uralkodása alatt (336-

323). Eközben sok görög, köztük sokan Alexandrosz hadseregéből, benépesítette e birodalom 

legtöbb részét, különösen Egyiptomot. Sándor halála után három tábornoka uralkodott a 

birodalom különböző részein, köztük Ptolemaiosz, aki leszármazottaival együtt egészen addig 

uralkodott Egyiptomban, amíg Octavianus (aki később Augustus császár lett) meg nem 

hódította azt Kr. e. 30-ban. 

       A hellenisztikus korszak - vagyis a Nagy Sándor halála és Görögország római hódítása 

közötti időszak - jogát illetően két külön fejleményt kell megkülönböztetnünk. Először is, bár 

a hagyományos görög poliszok szigorúan véve már nem voltak függetlenek, Nagy Sándor 

utódai általában nagyfokú autonómiát biztosítottak számukra a belügyeikben, amíg nem álltak 

nyíltan ellenük, vagy nem fenyegettek lázadással ellenük. Így a magánjog tekintetében e 



 128 

poliszok jogrendszere viszonylag kevés változással ugyanúgy működött tovább, mint a 

klasszikus korszakban. A korabeli jogra vonatkozó közvetlen bizonyítékaink gyérek; 

elsősorban feliratokból származnak, amelyek Görögország-szerte szétszórva találhatók. Az 

ezekből származó információtöredékek arra utalnak, hogy a jog tekintetében némi fokozatos 

fejlődés következett be, különösen Athénon kívül azokban a városokban, amelyek a jelek 

szerint átvették az athéni jog bizonyos jellemzőit, de konkrét részletek ritkák. 

       Ázsia és Észak-Afrika nagy részén viszont - Sándor birodalmának azon részein, amelyek 

korábban nem voltak görögök - a görög jog új intézmény volt, és a hagyományos görög 

poliszoktól merőben eltérő vonásokat mutatott. Bizonyítékaink Egyiptomra vonatkozóan a 

legbőségesebbek, és mivel úgy tűnik, hogy a birodalom többi, nem görög részének joga 

meglehetősen hasonló volt az egyiptomi joghoz, a többi részre nézve csak Egyiptomot 

tárgyalom. 

       Közvetlenül Alexandrosz 330-ban történt hódítása után Görögország számos különböző 

részéből származó görögök telepedtek le Egyiptomban, és általában keveredtek az őslakos 

egyiptomiakkal. Életük viszonylag jól dokumentált, elsősorban az elmúlt két évszázadban 

felfedezett több ezer papiruszszövegnek köszönhetően. A papirusz volt a görög világ fő 

íróanyaga, de a legtöbb görög papirusz nem maradt fenn, kivéve olyan helyeken, mint 

Egyiptom, ahol a száraz homok segített megőrizni őket. Sok fennmaradt papirusz jogi 

jelentőségű, és ezek közül gyakorlatilag mindegyik dokumentum, például szerződések, 

adásvételi elismervények, beadványok és végrendeletek. Mivel ezek a telepesek különböző 

poliszokból, és így különböző jogi hagyományokból érkeztek, nem támaszkodhattak a jogi 

kérdések közös értelmezésére. Így amikor kereskedelmi ügyleteket kötöttek, házasságot 

kötöttek vagy végrendelkeztek, az írásbeli dokumentumokban sokkal több részletet kellett 

meghatározniuk, mint amennyire korábban szükség volt. 

       Az athéni házasságokat a klasszikus korban például soha nem foglalták írásos 

szerződésbe; ehelyett, ha a néhány részlet (például az ígért hozomány nagysága), akkor a 

házasságok nem voltak hivatalosak, megerősítésre szorult, és azt az eseményen jelenlévő 

tanúk vallomása biztosította. Egyiptomban viszont már a ptolemaioszi korszak elejétől kezdve 

kidolgozott, írásos házassági szerződéseket találunk. A nagyszámú fennmaradt jogi 

dokumentum ellenére a ptolemaioszi Egyiptom jogrendszere nem eléggé ismert. A 

hagyományos görög poliszoktól eltérően a legtöbb egyiptomi görög közösség nem független, 

saját törvényekkel rendelkező polisz volt, hanem inkább kis, vegyes görög-egyiptomi 

települések, amelyek nem hoztak törvényeket, hanem a hagyományos szabályok íratlan 

keverékére támaszkodtak. Van néhány dokumentumunk, amely törvénymásolatokat tartalmaz, 

de ezek a jelek szerint magánjellegű iratok, amelyekben a közjegyzők vagy más jogi 

szakemberek saját használatra tároltak információkat. És talán ezek a jegyzők voltak azok, 

akik elsősorban azt határozták meg, hogy milyen szokásokat vagy hagyományokat 

alkalmazzanak általában az új dokumentumok létrehozásakor. Így az ezekben az iratokban 

található hagyományos szabályok valószínűleg nem olyan jogszabályokat képviselnek, 

amelyeket valamely közösség fogadott el, hanem inkább olyan szabályokat, amelyekről az 

akkori jogi szakemberek általánosan megállapodtak. 

        Egy másik terület, ahol korlátozott ismeretekkel rendelkezünk, a bírósági eljárás. Mivel a 

görög telepesek és az egyiptomi őslakosok általában keveredtek egymással, a görög és az 

egyiptomi joggyakorlat egymás mellett létezett. Hogy némi rendet teremtsen ebben a 

helyzetben, 275 körül II. Ptolemaiosz olyan szabályokat hozott, amelyek értelmében 

egyiptomi bíróságok hoztak létre az egyiptomi törvényekkel kapcsolatos ügyekben, amelyeket 

gyakran "az ország törvényeinek" neveztek, és görög bíróságok a "városok törvényeinek" 

elbírálására.18Annak eldöntésében, hogy melyik bíróság tárgyaljon egy ügyet, általában az 

adott ügyletben használt nyelvezet volt a meghatározó, ami a jelek szerint attól függött, hogy 
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melyik jogi hagyományt alkalmazták. Az azonban, hogy mindez hogyan működött a 

gyakorlatban, nagyon homályos. 

 

 

V. A görög jog hatása 

 

 

A hellenisztikus korszak a római hódítással ért véget, amely a második század közepén 

kezdődött a görög szárazföldön. Görögország többi része, valamint Ázsia és Afrika görög 

részei az i. e. első században hanyatlottak, Kréta 69-ben, Egyiptom pedig 69-ben esett el. 30 

A római uralom azonban nem jelentette azt, hogy e területek legtöbb lakosa azonnal a római 

jog hatálya alá került. A rómaiak általában megengedték, hogy a meghódított területeiken a 

saját törvényeiket kövessék. Úgy tekintették, hogy a római jog csak azokra a római polgárokra 

vonatkozik, akik ezeken a területeken telepedtek le, és ezek eleinte csak a kisszámú 

tisztviselők és katonák voltak, akik Rómából mentek oda, hogy a tartományt igazgassák és a 

rendet fenntartsák. Így például Egyiptomban Kr. e. 30 után továbbra is ugyanolyan görög 

nyelven írt görög jogi dokumentumokat találunk (és egyiptomi nyelven írt egyiptomi jogi 

dokumentumokat is), mint a korábbi évszázadokban, bár ezek mellett találunk néhány latinul 

írt dokumentumot is, amelyeket a római jog szabályoz. 

       A körülmények lassan változtak, amikor a rómaiak nagyszámú nem római őslakosnak 

kezdtek állampolgárságot adni. A végső lépés Kr. u. 212-ben következett be, amikor a 

birodalom minden szabadon született lakosa megkapta a római polgárjogot. Gyakorlatilag az 

állampolgársággal együtt a római jog is megszületett, de egy ideig sok lakos a legtöbb 

hétköznapi ügyben továbbra is a helyi törvényeket alkalmazta. Kr. u. 300 után azonban a 

római jog uralta az egész birodalmat, és a legtöbb hazai jogrendszer, például a görög jog, 

teljesen eltűnt. Ekkorra a Római Birodalom kettévált egy nyugati (latin) birodalomra, 

amelynek fővárosa Róma volt, és egy keleti (görög) birodalomra, amelynek fővárosa Bizánc 

volt (amelyet Konstantinápolyra neveztek át Konstantinápolyról, az első császárról, aki 

elfogadta a kereszténységet). Ez a Bizánci Birodalom, ahogy ma nevezzük, görögül beszélt, 

de bizánci jogot használt, amely a római jog kissé módosított változata volt.19A görög jog 

fokozatosan eltűnt, anélkül, hogy bármilyen befolyást hagyott volna maga után, kivéve egy 

területet - a tengeri kereskedelmet. 

          A legtöbb területen a görög törvények a viszonylag kis közösségek igényeihez 

igazodtak, de a görög tengeri törvények egy nagy nemzetközi közösség igényeinek 

kielégítésére alakultak ki, és így jól illeszkedtek a római és más jogrendszerekbe való 

beépítéshez. A görög tengerjogot Athénban fejlesztették ki az ötödik és negyedik században, 

amikor Athén jelentős kereskedelmi város volt, és így függött a tengeri kereskedelemtől. 

Athénnak különösen gabonát (elsősorban árpát) kellett importálnia, hogy növekvő lakosságát 

táplálni tudja, és e gabona nagy részét Dél-Itáliából, Egyiptomból és a Fekete-tenger 

környékéről importálták. A tengeri kereskedelem különleges jogi problémákat vetett fel. Egy 

hajóútban általában sok különböző ember vett részt - a hajótulajdonos, a kapitány, a rakomány 

tulajdonosa vagy (általában) tulajdonosai, a bankárok és mások, akik pénzt kölcsönöztek az út 

és a rakomány finanszírozására, és gyakran az egyszerű utasok -, és ezek közül sokan mások 

lehettek a visszaúton. A legtöbb esetben athéniak, más görögök, nem görögök és rabszolgák 

keveréke vett részt. Ráadásul a hajózás ki volt téve a rossz időjárásnak, ami hajótörést és a 

rakomány egészének vagy egy részének elvesztését okozhatta; a hajókat kalózok is 

elfoghatták, vagy háborús övezetbe keveredhettek; és természetesen a csalás is mindig 

lehetséges volt. Az ilyen esetek jogi kérdései sokrétűek és összetettek voltak. 

        Athén különleges tengerészeti bíróságokat hozott létre e bonyolult helyzetek kezelésére. 

Ezek a bíróságok rugalmasabb szabályokkal rendelkeztek, amelyek kifejezetten a gyakran 



 130 

felmerülő problémák megoldására irányultak, és speciális eljárásokkal is rendelkeztek annak 

biztosítására, hogy a jogvitákat gyorsan tárgyalják, hogy a lehető legkevesebb időt veszítsék 

el a tárgyalásra való várakozással. Mivel a tengeri kereskedelem mindenütt rendszeresen 

hasonló feltételekkel szembesült, valószínűleg más görög városok is elkezdtek az athénihoz 

hasonló tengeri törvényeket és eljárásokat kidolgozni, és ezeket még azt követően is 

alkalmazták, hogy Görögországot meghódította a rómaiak. És amikor a rómaiak 

nemzetközi hatalommá váltak, úgy tűnik, hogy a görög tengerjog számos jellemzőjét 

beépítették a saját jogukba. A Kr. u. 700 körül keletkezett, Rodoszi tengeri törvény néven 

ismert lenyűgöző dokumentum azt mutatja, hogy a bizánci tengerjog számos eljárást 

megtartott a Kr. e. IV. századi athéni tengerjogból, például a megosztott felelősségre 

vonatkozó rendelkezéseket arra az esetre, ha a rakomány egy részét viharban ki kellett dobni. 

       A tengerjogon kívül Görögországnak nem volt más hatása a modern jogra, kivéve talán 

az eszmék terén. A modern esküdtszék nem közvetlen leszármazottja a görög esküdtszéknek, 

de az a populista eszme, hogy jogunk van ahhoz, hogy az esküdtszék ítélkezzen felettünk, 

még mindig él, legalábbis az Egyesült Államokban. Ugyanígy az az elképzelés is, hogy senki 

sem állhat a törvény felett, amely Görögországban elterjedt volt, de a Római Birodalom 

idejére eltűnt. Hasonlóképpen, a demokrácia eszméje ma a világ számos részén újjáéledt, bár 

a demokrácia különböző formái közül ma már egyik sem hasonlít a klasszikus athéni 

demokráciára. És a demokratikus jogot, ahogyan azt az athéniak kidolgozták, sehol sem 

másolták le. 

 

 

Jegyzetek: 

 

(1) Ebben a fejezetben minden dátum Kr.e., kivéve, ha az ellenkezőjét megjegyzik vagy 

nyilvánvaló. 

(2) A házassággal kapcsolatban Finley (1966: 140) így érvelt: "Ha csomópontnak tekintjük a 

homéroszi költeményeket, Gortyint, Athént és a legkorábbi görög papiruszokat a ptolemaioszi 

Egyiptomból, nem tudok felfedezni egyetlen közös "alapkoncepciót" vagy "elvet" sem, kivéve 

azt a fogalmat, amelyet a legkülönbözőbb típusú társadalmakból ismerünk szerte a világon, 

hogy a házasság olyan megállapodás, amely magában foglalja a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli 

családokat és a tulajdon átruházását". 

(3) Lásd Douglas M. MacDowell, Spartan Law (Scottish Academic Press 1986). 

(4) A tengerjogról bővebben lásd alább az V. szakaszt. 

(5) Én az esküdtszék tagjaira "esküdtekként" fogok hivatkozni; más tudósok inkább 

"bíráknak" nevezik őket. Egyik fordítás sem felel meg pontosan; azért használom az "esküdt" 

kifejezést, mert úgy gondolom, hogy ez a kifejezés jobban kifejezi az átlagpolgárok 

testületének értelmét, különösen mivel - legalábbis az Egyesült Államokban - a bírák 

általában csak akkor ülnek össze csoportosan, amikor fellebbezéseket tárgyalnak. 

(6) A páratlan számmal a szavazategyenlőséget akarták megakadályozni. 

(7) A Közgyűlés ülésein való részvétel hasonlóan kompenzált volt. 

(8) Kivételt tettek bizonyos pénzügyi és katonai pozíciók esetében, például a tábornokok 

esetében, akiket megválasztottak, nem pedig sorshúzással választottak ki. 

(9) A kyrios vagy "úr" általában a nő apja, férje, testvére vagy fia volt. 

(10) Az athéni rendszerben az emberölési ügyek magánügynek számítottak, de megvoltak a 

maguk szabályai, többek között az, hogy három előzetes tárgyalást kellett tartani, egy hónap 

különbséggel, ugyanazon tisztviselő előtt. 

(11) Ebben az összefüggésben a közvádas bűncselekmények közé tartoznak azok a 

bűncselekmények, amelyeknek nem volt egyéni sértettje (vagy a közösség egésze volt a 

sértett), mint például a katonai dezertálás vagy a közpénzek elsikkasztása, de az athéniak ezt a 
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közvádas eljárást alkalmazták néhány olyan bűncselekménytípus esetében is, ahol volt olyan 

sértett, aki gyakran nem volt képes saját maga pert indítani, mint például az árvák elleni 

bűncselekmények, vagy ahol a bűncselekményt jelentős közérdekűnek tekintették, mint 

például a hybris (vagy "arrogáns támadás") bűncselekményét. 

(12) Szolón számos más új eljárást is bevezetett, amelyeket olyan konkrét közvádak esetén 

lehetett alkalmazni, amelyekre a hagyományos dik?-eljárás nem volt alkalmas (például az 

eisangelia árulás esetén), de ezeket ritkábban alkalmazták. 

(13) A másik a népbíróságok előtti tárgyaláshoz való jog volt. 

(14) A törvény kivételt tehetett a saját rabszolgáikat verő urakkal szemben. 

(15) Úgy tűnik, hogy az első törvényeket bronzra írták; Szolón törvényeit fára írták, és 

minden későbbi törvényt kőre véstek. Papiruszra írt törvényekről nem tudunk. 

(16) Ezeket a szabályokat az Ath Pol 63-5 ismerteti. 

(17) A vádat egy későbbi görög szerző, Diogenész Laertiosz (2.40) őrzi meg. 

(18) Nomoi politikoi; ezek olyan szabályok lehetnek, amelyek a hagyományos görög poliszok 

törvényeiből származnak. 

(19) A mai görög jog a bizánci (és így a római) jogból fejlődött ki, nem pedig az ókori görög 

jogból. 
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                  7. A korai római jog és a Nyugat: Az alapok megfordítása 
                                                        Pier Giuseppe Monateri 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A fejezet célja annak vizsgálata, hogy a római jog korai szakaszára vonatkozó elméleteket 

hogyan használták fel egy egységes nyugati jogi hagyomány felépítésének alátámasztására. 

Ezek az elméletek a genealógiákra való törekvésen keresztül a kulturális hegemónia 

projektjeiként jelennek meg. A fejezet a nyugati jogi hagyomány történeti tudatának 

rekonstruálásával halad, bemutatva egy olyan modell kialakulását, amely a római jogi 

eredetiség és szupremácia többé-kevésbé explicit feltételezésein, valamint a túlélési és 

megújulási képességén alapul. A fejezet azzal zárul, hogy veszélybe sodorja ezeket a 

stratégiákat és a Nyugat kulturális dominanciájának projektjét a jogi kérdésekben, és 

megpróbálja aláásni, vagy legalábbis erős gyanút ébreszteni a római intézmények 

magyarázatára használt szokásos recepciós megközelítést. 

Kulcsszavak: eredet, Nyugat, Egyiptom, jogász, polgári, genealógia, Afrika, átültetés, 

evolúció, kritika. 

 

 

 

 

I. Bevezetés: A római jogi eredet folyamatos kérdése 

 

 

 

E fejezet célja annak vizsgálata, hogy a római jog korai szakaszaira vonatkozó elméleteket 

hogyan használták fel egy egységes nyugati jogi hagyomány felépítésének támogatására. 

Erre az erőfeszítésre manapság azért van szükség, mert a "jogi eredet" kérdése iránt újraéledő 

érdeklődésnek vagyunk tanúi1, valamint különböző kísérleteknek, amelyek a nyugati jogi 

hagyomány legitimitását - a nem nyugati kultúrákkal szemben - a római jog minden más 

múltbeli joggal szembeni felsőbbrendűségére alapozzák. Schiavone 2 világosan megjelölte a 

pontot azzal, hogy csak Rómában a minden emberi közösségben elkerülhetetlenül 

megtalálható rendet már korán szigorú szakosodásnak vetették alá, és ezzel megszületett a 

"függetlenség" és "semlegesség" - a normák, eljárások, bírák - eredeti diskurzusa, amely 

nyugati civilizációnk egyik alapértékévé vált. Leírja, hogy "maga a Nyugat eszméje, vagy 

legalábbis polgári racionalitása (úgy) integrál ... két fő eszközt: a politika görög paradigmáját, 

mint népszuverenitást és a közjog mindenki számára egyenlő elvét, valamint a jog római 

paradigmáját, mint az ész által meghatározott, önfenntartó szabályrendszernek való 

megfelelést". És megemlíti a "római IUS paradigmáját", mint azt az alapot, amelyen ". . . . a 

Nyugat későbbi fejlődése során a "jogi forma" feltalálása" függne. 

       Úgy látom, hogy ezek a kísérletek a jog területén a genealógiák követésén keresztül a 

felsőbbrendűség legitimálásának stratégiái. A genealógiák segítenek meghatározni, hogy kik 

vagyunk, vagy kiknek szeretnénk hinni magunkat. Meghatározzák a "mi" és az "ők" fogalmát, 

és az identitások és a felsőbbrendűség kialakulásának alapvető mechanizmusát jelentik. Így a 
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modern eszmék - mint a jogállamiság - korai "római gyökerei" kérdésessé válnak. Ha a 

nyugati civilizáció genealógiai fájáról kiderülne, hogy gyökerei sok különböző ország 

talajában gyökereznek, akkor legitimálódhatna a pluralista, sokszínű, soknemzetiségű és 

multikulturális társadalomról alkotott elképzelés. A nem európaiaknak a világrend 

megalapozásából való kizárásának stratégiája azonban bizonyos értelemben meglehetősen 

sikeres volt, mert olyan jogtörténeti képet gyártott, amelyet közgondolkodásként fogadnak el, 

és amely szinte egyetemes kulturális status quót alakít ki. Én azt állítom, hogy ez a status quo 

megalapozatlan, és hogy vannak lehetséges ellenlépések a lebontására. És úgy vélem, hogy ez 

nem az új megállapítások, hanem a források új szemszögből való megközelítése révén új 

felismerések szerzésének problémája.3Az eredmény a standard narratíva globális újraírása 

lesz. 

       Munkámat a nyugati jogi hagyomány történelmi tudatának rekonstruálásával közelítem 

meg, bemutatva a római jogi eredetiség és szupremácia többé-kevésbé explicit feltételezésein 

alapuló modell kialakulását, valamint annak túlélési és megújulási képességét. A második 

szakaszban beszámolok azokról az alapokról, amelyek amellett szólnak, hogy a római jogot 

még mindig hasznos eszköznek tekintjük, és amellett, hogy az amerikai és a nyugati jogi 

kultúra gyökerét képezi, megkülönböztetve a világ más jogi kultúráitól. Ezután röviden 

megvizsgálom e máig uralkodó minta kialakulását a német jogtudományban, a római jog "árja 

modelljének" tavaszát ábrázolva, bemutatva, hogyan kapcsolódott ez a modell az 

összehasonlító nyelvészethez és az összehasonlító jog mint politikai projekt megszületéséhez. 

A harmadik részben bemutatom e modell és egy alternatív, francia orientalisták által 

megfogalmazott "afrikai-sémi elmélet" közötti ellentétet. Így vizsgálom meg azokat a 

válaszokat, amelyeket a hivatásos romanisták adtak ezekre a kihívást jelentő elméletekre 

azáltal, hogy fenntartották a mítoszát a "egyediségének" mítoszát. Ebben a szakaszban 

mindvégig fenntartom, hogy nincs okunk tagadni az eredeti római hozzájárulást, de inkább 

azt, hogy a hódoló tudósok durván eltúlozták, különösen, ha figyelembe vesszük a korai 

római igazságszolgáltatási gépezet jelentős hatástalanságát. A fejezetet a jogtörténeti 

diszkontinuitás kérdésének megvitatásával zárom, hogy veszélybe sodorjam azokat a 

stratégiákat, amelyek a múltat egy növekvő, megszakítás nélküli, a Nyugat kulturális 

dominanciájának jogi kérdésekben való kivetülését hirdető hagyomány szempontjából való 

folyamatos igyekezet mögött rejlenek. Arra a következtetésre jutok, hogy a hagyományokat 

gyakran a tényleges problémák kezelésére, a tényleges stratégiák követésére találják ki, és 

arra használják őket, hogy elrejtsék a valódi kérdéseket, amelyekről szó van. 

Ez a pont lehetővé teszi számunkra, hogy aláássuk, vagy legalábbis gyanússá tegyük a római 

intézmények magyarázatára használt szokásos megközelítést, amelyet általában a jogi 

egyetemeken kapunk. 

 

 

 

II. Genealógiák és kormányzás: Az árja modell 

 

 

A liberális és konzervatív jogtudomány számára a jog történelméről alkotott elképzelések 

kulcsfontosságúak voltak, és következésképpen a kritikai betekintésnek ezekre kell 

összpontosítania. Ebben a részben azt szeretném megmutatni, hogy a jelenleg elterjedt 

elmélet, miszerint a nyugati jogtudat történelmileg a római jogból származó alapokon 

nyugszik - amelyet az emberi szellem eredeti ivadékaként képzelnek el -, valójában a 

kormányzás erőteljes gyakorlati következményekkel járó projektjeinek köszönhető. 

A mű e részének tárgya tehát, úgymond, a történeti tudat története a jog területén; a "történeti 

gondolkodás kulturális funkciójának vizsgálata, amely komolyan kétségbe vonja a történelem 
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szigorú tudomány vagy valódi művészet státuszát". Maga a "jogi evolúció" gondolata saját 

történettel rendelkezik, és stratégiai jellegét olykor még a hagyományos szakirodalomban is 

nyíltan elismerik. 45Röviden: úgy gondolom, hogy lehetséges - különösen a jog területén - a 

történelmi tudatosságot sajátosan nyugati előítéletnek tekinteni, amellyel a modern, ipari 

társadalom feltételezett felsőbbrendűsége visszamenőleg igazolható. 

        Ebből az álláspontból kiindulva elkezdhetjük idézni a neves tudósok különböző 

beszámolóit, amelyek egyértelműen kimondják a lényeget. A római jogot nemcsak a nyugati 

jogtudomány alapjának tekintik, hanem a mai napig is úgy tekintik, hogy "az emberi szellem 

egyik legszebb alkotásának" tartják.6 Azt állítják, hogy már a legkorábbi római jogtudósok 

munkája volt az, amely "[l]ehetővé tette nemcsak a római, hanem az európai jogtudomány 

alapjait", 7beleértve a common law országokat8 és a kereskedelmi ügyeket is.9 A római jog 

jelentősége alapvetően abban rejlik, hogy magasan fejlett jogként az egész modern jog 

számára útmutatóként szolgál, sőt az amerikai jogtudomány fejlődésében is kulcsszerepet 

játszott.10 Ahogy Mayali professzor jóval Schiavone előtt, az ókori jogról szóló 

szimpóziumhoz írt előszavában megjegyezte:11 "Amerikában a jog a király. Így szólt Thomas 

Paine ... [állítása] nem volt meglepő. Egy olyan jogi hagyomány terméke volt, amely a 

középkoron túl a római gyökerekig vezethető vissza, egy olyan hagyományé, amely már 

régen összekapcsolta a törvény tekintélyét a politikai hatalom gyakorlásával". Visszatérő 

téma, amely politikai modernitásunkat akár a római jog korai szakaszához is kapcsolja, hiszen 

mindez bizonyosan nem a Római Birodalom legújabb eredményeire alapozható. 

Itt valóban nemcsak a római hatásokra vonatkozó állítást találhatunk a jogról alkotott 

elképzeléseinkre, hanem egy, a római nézetekre alapozott, egyetemesen érvényes "politikai 

ész" megalapozása felé mutató tendenciát is. Számomra feltűnő és nyilvánvaló az elmozdulás 

a történelmi levezetés elméletétől a hangoztatott felsőbbrendűség elmélete felé. Így a római 

jognak kell a bíráskodás és a jogalkotás közötti különbségtétel gyökerét képeznie, mint a 

Nyugat egyik legnagyobb vívmányának. 

      Ami még figyelemre méltóbb, hogy az ilyen előítéleteket még a történészek is osztják. 

Például Freeman Egyiptom, Görögország és Róma című, széles körű könyvében: 

Civilizations of the Ancient Mediterranean című könyvében,12 míg a tárgymutatóban két 

bejegyzés is található a joggal kapcsolatban, az egyik Görögországnak, a másik Rómának 

szól, addig Egyiptomra egyetlen bejegyzés sem vonatkozik. Ez azonnal azt a benyomást kelti, 

hogy Egyiptom jogtalan társadalom. Valójában Freeman nyíltan állítja, hogy a nyugati 

világot, annak kultúráját, vallási meggyőződését, tudatát jóra vagy rosszra Görögország és 

Róma formálta. Ez persze furcsa egy olyan könyv esetében, amely állítólag legalább három 

civilizációval foglalkozik. Egyiptomot végül is megemlíti a cím, de aztán a bevezetőben 

rögtön "tagadják" Egyiptom hozzájárulását a jog területén. Mindez persze Assmann 

művei után már nem tartható, 13amelyek azonban még csak nem is köszönnek vissza 

Schiavone beszámolóiban. 

        Az ilyen elbeszélések ideológiai jellege különös, amikor például a hangsúly a görög 

demokráciára irányul, az ókori görög kultúrából származó erős antidemokratikus hagyomány 

szisztematikus "tagadásával".14 Ezzel az elfogult megközelítéssel együtt a nyugati 

jogrendszereket egy közös hagyomány, vagy kényelmesebben egy család részeként mutatják 

be, amely sajátos értékeket, a jogi technikák hasonló megközelítését és a közös struktúrák 

hálóját osztja meg. Nem is beszélve arról a jus feltalálásához kapcsolódó elméletről, amely 

szerint ezek a rendszerek a modern világ "jogállamiságának" sarokkövét képezik. Mint láttuk, 

még a középkorban a common law és a polgári jogi hagyomány közötti szakadás sem törte 

meg e hagyomány egységét és a jog területén elért kiemelkedően korai római eredményekkel 

való kapcsolatát. 15 

       A római jog dicsérete természetesen magában foglalja a nyugati jog "egyediségének" 

rendkívül pozitív (és pozitivista) értékelését, mint egy hagyomány végeredményét, mint egy 
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folyamatos, megszakítás nélküli folyamatot, egy kérlelhetetlen teleológiát, amely a korai 

római szakaszoktól odáig vezetett, ahol ma tartunk. A "régi megújulásának" ezen elmélete 

szerint a 16római jog sajátos képességet mutat arra, hogy a nyugati jogtörténet cementjeként 

fennmaradjon és megújuljon az idők során. Ez az elmélet összefonódik annak a projektnek az 

újrafogalmazásával, hogy a római jogot közös ragasztóanyagként használják fel az Európai 

Unió újabb jogának felépítéséhez. Egy olyan projekt, amelynek egészen gyakorlati 

következményei vannak Európa mint az Egyesült Államok kulturális alternatívájának 

kibontakozásában, egy olyan elképzelés, amelyet nem vizsgált józan észként fogadnak. 

      A következőképpen próbálom összefoglalni az ilyen típusú elbeszélések fő alaptételeit: 

1. A római jog az ókori világ legfejlettebb és legkifinomultabb jogrendszere volt; 

2. a római jognak már a korai szakaszától kezdve erőteljes megújulási képessége van, és még 

ma is képes a tényleges kormányzás alapjául szolgálni; és 

3. A római jog egy sajátos eredeti etnikai "zsenialitás" forrása volt a jogi 

ügyek és jogi tudományok. 

       Nem állítom, hogy minden romanista teljes mértékben és egyformán osztja ezeket a 

véleményeket. Sokan csak néhány tételt osztanak; mások mindegyikhez ragaszkodnak, de 

némelyikhez kevésbé meggyőződéssel. Az, hogy mennyire támogatják e tantételek közül 

egyet vagy többet, azt a római jognak mint a nyugati jog eredeti alapjának elmélete iránti 

elkötelezettség mértéke, valamint a római jog eredetiségére, felsőbbrendűségére, 

egyediségére, folytonosságára és hasznosságára helyezett hangsúly mértéke méri. Ebben a 

fejezetben pontosan az a célom, hogy megkérdőjelezzem a római jognak ezt az "eredetelvű" 

felfogását és a hozzá kapcsolódó "folytonossági" modellt. Hangsúlyoznám, hogy a nyugati 

jogcsalád kidolgozása sajátos vállalkozás az összehasonlító jogtudományon belül, és a világ 

jogi családokra vagy kultúrkörökre való felosztásának fő módszere még mindig a genealógiák 

és a jogi eredetvizsgálat. A nyugati jog rekonstruált genealógiája római gyökerű. A terület 

elemeit a történeti mű standard elmélete szerint narratív motívumok elrendezésével történetté 

szervezik. A korai római gyökerek adják az elbeszélés "bevezető motívumait", a középkor 

különböző eseményei és a modern állam kialakulása jellemzik az "átmeneti motívumokat", a 

jelenleg felépített nyugati rendszerek pedig a "befejező motívumokat". Mint minden építési 

törekvés, ez az ábrázolás szükségszerűen kirekesztéssel jár. Az összehasonlító vizsgálat 

elhasználódott technikája a különböző jogrendszerek szembeállítása, az egyes jogcsaládok 

belső fejlődésének bemutatása, ami számomra valóban meglehetősen 

összehasonlíthatatlannak tűnik. Ezért fontosnak tartom, hogy megnézzük, hogyan jött létre ez 

az elbeszélés, hiszen mind a római tanulmányok megújulásához, mind a jogi komparatizmus 

születéséhez kapcsolódik a német kultúrában. 

        Első feladatom tehát nem az, hogy megvitassam, hogy ezek az elképzelések helyesek 

vagy helytelenek-e, hanem az, hogy megpróbáljam bemutatni, hogyan jöttek létre, hogyan 

csoportosultak egy többé-kevésbé egyértelmű elméletbe, hogyan támadták meg őket, és 

hogyan reagáltak a hivatásos jogászok, akik megpróbálták megkérdőjelezni ezeket a 

nézeteket. És azt, hogy ezek az eszmék hogyan és miért vannak ma újra a színpadon. 

     Az ötletek nem állnak össze maguktól. Valós, időhöz kötött emberek állítják össze őket, 

tényleges igényekkel és stratégiákkal. Ha azt az eszmei csomagot keressük, amely a nyugati 

jogi öntudat alapját képezi, akkor a múlt század elején hirtelen felbukkanó német jogtörténeti 

gondolkodással kell megküzdenünk. Ez a vizsgálat rávilágít arra, hogy ez a római jog 

sajátosan elszigetelt felfogásán alapult, és hogy ez a felfogás hogyan keveredett össze a 

komparatizmussal, hogy a nyugati jogi hagyomány "árja modelljét" hozza létre. Az "árja 

modell" alatt azt az elméletet értem, amely a különböző népek közötti erős kultúrák közötti 

kapcsolatokat a római jog korai szakaszain túl is egy múltbeli, közös, indoeurópai korszakra 

vezethető vissza, ami a különböző intézményeik közötti hasonlóságok keretét eredményezi. 
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      A jogi historizmus a XIX. század legbefolyásosabb német tudósának elmélete volt: 

Friedrich Carl von Savigny. Az ő historizmusa a természetjog univerzalista elméletét kívánta 

felváltani, amely a jogról folytatott racionális, céltudatos diskurzus alapjául szolgált, és amely 

paradigma a XVIII. századi "felvilágosodás" időszakában uralta a jogi vitát. Savigny azt 

állította, hogy a jog mélyen gyökerezik a helyi hagyományokban; egy nép legmélyebb 

meggyőződésének kifejeződése, elválaszthatatlan az erkölcseiktől, szokásaiktól és 

történelmüktől. Savigny számára szerves kapcsolat volt a jog és a nemzet lényege. Számára és 

követői számára a római jog "kultuszának" - amely a történelem, nem pedig a "természet" 

terméke volt - felül kellett múlnia a jog univerzalista, racionális felfogását. A római jog az ész 

jogának alternatívájává vált, és ez az alternatíva a német jogtörténetben testesült meg. 

Természetesen ahhoz, hogy érvényes alternatíva legyen, a római jognak rendkívülinek kellett 

lennie. Anélkül, hogy a jelen fejezet keretein kívül eső részletekbe bocsátkoznék, 

hangsúlyoznám, hogy Savigny a római jog funkcióját Európa, és különösen Németország 

közös jogaként fogta fel. 

      Természetesen Savigny-nak volt egy stratégiája, és ez az volt, hogy elindítsa a nemzeti 

német jog kidolgozásának folyamatát, amely valóban elkezdődött és 1900-ban az egész 

Németországra vonatkozó közös magánjog kodifikációjával zárult. Szüksége volt egy alapra, 

amelyre építkezhetett, és a római jogi szövegek tömege adta neki az építőköveket egy újabb 

jog "tudományos" felépítéséhez. A római jog általános jelentőségének hangsúlyozása a római 

jognak a pozitív jogon túlmutató felfogásához vezetett. A római joghoz hozzátartozott egy 

implikált szellemi történelem, de ez egy sajátos történelem volt. Ahhoz, hogy ennek alapján 

egy új német jogot lehessen felépíteni, a római jogot mint teljes és önálló rendszert kellett 

tanulmányozni, amelyet viszont tudományos elvek szerint lehetett kidolgozni és modern 

jogrendszerré fejleszteni. Nem nehéz itt a régi megújításának elméletét és a ma újra 

megerősített kormányzati projektek felé irányuló szemléletet, valamint a római jog Schiavone 

által célul kitűzött újraértékelésének nagy részét látni. Ez a megközelítés a római egyediség 

"ideológiáját" hozta létre, amely minden más jog jelentőségének szinte teljes kizárásával jár. 

       Különösen Eduard Gans volt az, aki az öröklési jogról szóló munkáját17 az 

"Universalrechtgeschichte", az egyetemes jogtörténet szellemében fogalmazta meg. Többek 

között az indiai, kínai, héber, iszlám, skandináv, izlandi, skót, portugál, attikai és római jogot 

vizsgálta. Hatalmas művének bevezetője nagy érdeklődésre tarthat számot, mivel törekvő 

összefüggéstelenségre épül. Megjegyzi, hogy egyik jognak sem szabad kizárólagos 

jelentőséget tulajdonítani más jogrendszerekkel szemben, de aztán a római jog különleges 

jelentőségét állítja, ami Róma egész egyetemes történelemben betöltött kiemelkedő 

szerepének tulajdonítható. 

       Hogyan keveredett ez a kirekesztési logika a komparativizmussal? Savigny számos 

követője, például Anselm Feuerbach, Karl Theodor Puetter, maga Gans és Unger, valóban 

arra a véleményre jutott, hogy az összehasonlító tanulmányok a jogban éppúgy fontosak, mint 

a nyelvészeti vizsgálatokban. Ez volt tehát az a komparatizmus, amely a nyugati civilizációk 

korai eredeti közös árja hátterének rekonstruálására irányuló stratégiához kapcsolódott. 

      Az összehasonlító munka irányába mutató tendencia 1829-ben szülte meg a Kritische 

Zeitschrift für Rechtwissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes (Kritikai Szemle a 

jogtudomány és a törvényhozás külföldről) című folyóiratot, és a  Comparative Legal Studies, 

mint az első összehasonlító jogtudományi világlap, amely 1853-ig huszonhat kötetet 

jelentetett meg. Filozófiai szempontból az összehasonlító jognak a faji hovatartozással 

kapcsolatos ideológiai alapja könnyen visszavezethető az intézmények és a faj közötti szoros 

kapcsolat romantikus elméletére, és így a korai 

       Római intézmények és indoeurópai hátterük. Ez az "árja" összehasonlító megközelítés 

nagymértékben támaszkodott az összehasonlító nyelvészet eredményeire, ahol Bopp és Jacob 

Grimm munkái kulcsszerepet játszottak az "árja elmélet" kialakításában. 
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        E rövid ismertetésnek nem célja, hogy kétségbe vonja az ezekben a művekben 

megtestesülő tudományosságot. Az biztos, hogy az "árja elmélet" felépítésében részt vevő 

szerzők kiemelkedő, jó hírnévvel rendelkező tudósok voltak. Amit azonban hangsúlyozni kell, 

az a faji kérdés és a magas szintű jogi tanulmányok közötti kapcsolat fontossága a XIX. 

századi Németországban, ahol az "árja modell" egyre inkább magában foglalta az ókori német 

jog tanulmányozását. Rossbach házasságról szóló 18munkájában például a római, indiai, 

görög és német jog összehasonlító értékelését találjuk, amely mintegy kiegészíti az árja 

megközelítést. Rossbach elmélete szerint a jog e részének alapjai alapvetően azonosak voltak 

az egész indogermán családon belül, és valójában Rossbach megállapításait maga az árja 

elmélet ihlette, nem pedig az elmélet független tesztelésének eredménye. Fő érve az, hogy az 

empirikus bizonyítékok teljes hiánya ellenére a különböző árja törvények közötti analógiák e 

közös rokonságban álló népek szoros kötelékének tulajdoníthatók. 

       Mindezek a XIX. század végén született tanulmányok különböző erőfeszítések voltak az 

"eredeti árja törvény" (Urrecht) rekonstruálására19, az árja etnikai közösségre helyezve a 

hangsúlyt. Ezek az erőfeszítések az összehasonlító nyelvészet módszereit vették át, de az 

eredeti jog mintáját a római kategóriák alapján rekonstruálták. A római jog volt a "sablon", 

amelyhez az eredeti jog fejlődött. 

      Még egy olyan kiváló tudós, mint Jhering is ezt a tendenciát követte az indoeurópaiak 

összehasonlító történelméről szóló munkájában.20 Ő a jogot (általában) egyértelműen a római 

joggal azonosította, nem másként, mint Schiavone, és azt és annak tökéletességét árja 

gyökereihez vezette vissza. Jhering számára a római jog az etnikai alapokon nyugvó 

összehasonlító jogtudomány területén is döntő jelentőséget kapott. Az árja elmélet lett a kulcs 

a római jog felsőbbrendűségének és egyediségének megértéséhez a többi nem árja joggal 

szemben.     

        Fontos megjegyezni, hogy az árja elmélet még századunkban is fennmaradt, és 

természetesen az 1930-as évek politikai elfogultságaiban érte el tetőpontját. A római jog ma 

már magától értetődőnek tekintett tökéletessége, a megkülönböztetés a római és a német 

jog között szűkült, hogy az utóbbiról azt lehessen mondani, hogy tartalmazza az előbbi 

tulajdonságait, és a náci mozgalom politikai inspirációjához való szorosabb ragaszkodást 

keresve egy új, antiindividualista római jogi modellt építettek.21Schönbauer szerint még az 

etnikailag nem rokon népek, például a németek és az egyiptomiak törvényeit sem lehetett 

összehasonlítani. 22 

      Igaz, hogy az árja elméletet Koschaker 23 a háború előtt, Condanari-Michler 24 pedig a 

háború után erőteljesen támadta, de ez nem jelenti azt, hogy lekicsinyelnénk a sikerét még az 

olyan kulturális komparativisták körében is, mint Dumézil. 25 Mivel a történeti mű a 

"történeti mező" és a közönség közötti közvetítési kísérletet jelenti, egyáltalán nem meglepő, 

hogy a XIX. századi Németországban a következő modell alapján jutottak el egy ilyen 

közvetítéshez: 

1. A rómaiakat, a németeket és más népeket közös indoeurópai gyökereik kötik össze; 

2. A római jog az indoeurópai jogi kultúra része volt; 

3. A római jog volt a legtökéletesebb terméke ennek a kultúrának; és hogy 

4. A római jog lehet az alap, amelyre a modern német rendszert, mint a legtökéletesebb 

nyugati jogrendszert lehet alapozni. 

      Róma egy mítosz kivetítése. A történelmi tudat és a hozzá kapcsolódó genealógiák nem 

lebecsülendő politikai dimenzióval bírnak: van valami, amiért érdemes harcolni. Az "árja 

elmélet" iránt elkötelezett német professzorokkal ellentétben valóban érdekes, hogy például 

olyan zsidó tudósok, mint Reuven Yaron, a szemita elemek jelenlétét szorgalmazzák a korai 

Rómában.26 Nekem úgy tűnik, hogy ez a "Rómára való visszahívás" még a zsidó tudósok 

körében is egy módja annak, hogy kijelentsük, kik vagyunk, és hogy finomítsuk a magunkról 

alkotott képet. 
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     De egy kép egy kerethez kötött. Az árja keret meglehetősen sikeresnek mutatkozott, de 

meg kell vizsgálnunk riválisait, és azt, hogy hogyan lettek vesztesek a történelmi elméletek 

versenyében. 

 

 

III. Az afrikai-sémi elmélet 

 

 

A nyugati jog római eredetén alapuló árja elmélet kialakulását követően ebben a részben 

bemutatom egy rivális modell kialakulását, amely a római jog keleti és afrikai eredetére utal. 

Míg az árja elmélet még mindig széles körben elterjedt, sőt, józan észként fogadják, addig ez 

a rivális elmélet a háttérben maradt, mert folyamatosan kritikának volt kitéve, a jogtörténeti 

termelés egyik áldozata. Nem szállok be a vitába, csupán "újra felfedezek" egy alternatív 

modellt, hogy bemutassam azokat a rivalizálásokat, amelyek a tudósok között a nyugati jogi 

hagyomány mint tipikusan "nyugati" hagyomány kialakulásában zajlottak. Ezt az újrafelvett 

rivális elméletet "afrikai-sémi modellnek" nevezem, mert a Közel-Keletre és Egyiptomra mint 

a magas szintű jogi kultúra helyszíneire mutat, ahonnan a rómaiak fejlettebb jogi elméleteket 

kölcsönöztek, mint amilyenekkel ők maguk rendelkeztek, amikor a római jog még 

meglehetősen primitív volt. 

       Nem érdekel, hogy faji szempontból az egyiptomiakat "afrikaiaknak" kell-e bélyegezni. 

Az "Afrika" vagy "afrikai" kifejezést pusztán földrajzi értelemben használom, mivel 

Egyiptom földje a földgömb európai felosztása szerint Afrikában fekszik. Azért szeretném ezt 

a kifejezést használni, mert a jogtörténészek vitáiban, ahol Egyiptomot állandóan "keleti" 

vagy közel-keleti országként, vagy legjobb esetben mediterrán térségként emlegetik, mindig 

"tagadják". Az "afrikai" kifejezésnek ez a "tagadása" szembetűnő, és mint ilyen, még akkor is 

elég érdekes, ha (vagy különösen azért, mert) a hagyományos jogtörténészek által racionálisan 

igazolható. Ily módon a fogalomhasználatom "semleges" földrajzi elvekkel igazolható, de 

egyáltalán nem semlegesnek szántam. Azért használom, mert ki akarom élesíteni a két elmélet 

közötti ellentétet. 

       Hasonló, de eltérő okokból néha inkább a "szemita" kifejezést használom az érintett 

népek fajára utalva, mint a semlegesebb földrajzi kifejezéseket, mint például a "Közel-Kelet" 

vagy a "Közel-Kelet" stb. kifejezéseket. Ha "ők" az árja kifejezést használják, kicsit 

szégyenletes a "keleti" vagy hasonló kifejezéssel válaszolni. Ha politikai kérdésekről van szó, 

inkább hangsúlyozom azokat, minthogy sima címkék máza alá rejtsem. A 

fogalomhasználatom  tehát minden bizonnyal stratégiai jellegű, de a lépés itt csak arra szolgál, 

hogy a "tárgyak" egyértelműbbé váljanak. Amikor nem sémi és nem római népekről van szó, 

természetesen az olyan földrajzi kifejezéseket fogom használni, mint a mediterrán, vagy a 

keleti, és így tovább. E feltételekkel a helyükön láthatjuk, hogy az "afrikai-sémi" elmélet az 

úgynevezett "Syrisch-roemisches Rechtsbuch", a szíriai és római intézményekről szóló ókori 

összehasonlító jogi könyv felfedezése után lendült fel.27 Ebből a felfedezésből hosszú vita 

bontakozott ki a tudósok között, egyesek a görög (indoeurópai) hatásokat hangsúlyozták, 

mások a héberből való átültetést helyezték a háttérben. (sémi) jogból, mások pedig az 

ékírásos jogi szövegekkel való analógiát hangsúlyozták. A szíriai könyv rejtély és kaméleon 

volt, amely a vizsgáló tudós elméleti céljainak megfelelően változtatta színét, de lendületet 

adott a római és más, nem indoeurópai ókori törvények közötti keresztkapcsolatok 

vizsgálatának. 

       Ilyen keretek között a tizenkilencedik század végén számos francia tudós a korai római 

jognak mint az ókori keleti és afrikai jogi vonások ötvözetének elméletét terjesztette elő. Ez 

az elmélet, legyen bármennyire is megalapozott vagy megalapozatlan, nyilvánvalóan fontos a 

mi érvelésünk szempontjából, és egyben alternatívája mind az árja modellnek (és a római jog 
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"egyediség" modelljének korrelatív elképzelésének), mivel mindkettőt erősen megkérdőjelezi. 

E szerint az elmélet szerint a római jog az Egyiptomból és a Közel-Keletről származó 

kölcsönzések kötegeként fejlődött ki. 28 Igen érdekes, hogy az árja és az afrikai-sémi elmélet 

közötti ellentét, amely a jogi evolúció mediterrán dimenziójára mutat rá, szemben az északi 

árjával, pontosan megegyezik a német és francia tudósok közötti ellentétekkel, a XIX. század 

végi európai rivalizálás jól ismert összefüggésében. 

        A két elmélet ütközése ráadásul megfelel az evolucionista paradigma és a diffúziós 

megközelítés közötti ütközésnek, mivel az előbbi azt hangsúlyozza, hogy a társadalmi 

intézmények egy adott társadalmon belül fejlődnek ki, míg az utóbbi az intézmények 

különböző kultúrákon keresztül történő terjedésére mutat rá. A múlt század vége és e század 

első negyede a diffúziósok és az evolucionisták közötti háború korszaka volt, a két 

megközelítést akkoriban egymást kizárónak tekintették. Az árja modell a belső evolúció 

gondolatán alapul, míg az afrikai-sémi modell a jogtörténetet átültetések és kölcsönzések 

történeteként fogja fel. Teljesen nyilvánvaló, hogy az első modell faji alapú (és elfogult), 

bármi is legyen képviselőinek politikai elképzelése, mert a belső fejlődésnek egy faji 

népcsoporton belül kell megtörténnie, míg az alternatív megközelítés nyilvánvalóan elismeri a 

faji kérdések közömbösségét a jogfejlődés szempontjából. 

       A két modell a római jog eredetével kapcsolatban is eltérő ideológiát vall, és ez 

magyarázhatja a "szakemberekre" gyakorolt eltérő hatásukat. Az árja modellben a római jog 

még mindig az indoeurópai faj eredeti és egyedülálló történetének felsőbbrendű végterméke. 

Az afrikai-sémi modellben implicit vagy explicit módon egy szegényes jog, amely a 

Földközi-tenger keleti részén kialakult, sokkal kifinomultabb jogi mintákból való 

kölcsönzéseknek köszönhetően fejlődött ki. 

       Végül, az árja modellben benne rejlik az is, amit az indoeurópai családon belüli római 

jogi evolúció folytonossági modelljének nevezhetnék. De ha elfogadjuk a konkurens afrikai-

sémi nézőpontot, könnyen alkalmazhatjuk azt, amit én úgy neveznék, hogy a római jog 

diszkontinuitási megközelítését, mivel minden egyes kölcsönzés, akár Egyiptomból, akár a 

Közel-Keletről, egyértelműen szakítást jelent az eredeti római hagyománnyal. 

Ahhoz, hogy megértsük a két modell közötti éles ellentétet, meg kell vizsgálnunk az afrikai-

mediterrán elméletet felépítő francia tudósok, Revillout és Lapouge orientalisták 

munkásságát. Eugene Revollout (1847-1913) rejtélyes és szeszélyes figura. Az ókori nyelvek, 

a demotika, a hieratika és a kopt nyelvek tudósa volt, és nem kevesebb, mint "Conservateur au 

Louvre" lett Párizsban, és tiszteletbeli diplomát kapott a tekintélyes régi Louvain-i 

Egyetemtől. Mint ilyen, az egyiptológia elismert tudósa volt, de úgy döntött, hogy az 

egyiptomi jogtudományok feltörekvő tudományágának szenteli magát29kifejezett szándékkal, 

hogy a római jog egyiptomi eredetéről szóló elméletet népszerűsítse. 30 Revillout központi 

megállapítása az volt, hogy a római jog a külföldről kölcsönzött jogi minták halmazaként 

fejlődött. Mint ilyen, elmélete teljes mértékben megcáfolta a hivatásos romanisták által 

kidolgozott modelleket. Különösen három pontot tartott fenn az afrikai-mediterrán 

átültetésekkel kapcsolatban a római jogba: 

1. A római kereskedelmi jog és a kötelmi jog, amelyet sajátos módon a római jogtudomány 

jellegzetes termékeként mutatnak be, valójában a babiloni jogból származik; 

2. A közjog, valamint a jog és a politika kapcsolatainak keretei Görögországból érkeztek; 

3. A személyi jog és az általános jogtudomány egyiptomi eredetű volt. 

       Projektjei során ezt az elméletet testvérével, Victor Revillout-val, egy másik neves 

orientalistával közösen, a Jusztiniánusz-kódexek új kiadásában kellett teljes mértékben 

kidolgozni, könyvről könyvre és oldalról oldalra visszavezetve a császár összeállításában 

megtestesült minden egyes szabály, szöveg vagy vélemény nem római eredetét. Ma már 

láthatjuk, hogy projektje valójában a római jog globális dekonstrukciójának esszéje volt, 

valamint az uralkodó tanok kritikája. Korának jogtörténetének globális kritikáját folytatta. 
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Revillout, aki hivatásos egyiptológus volt, elméletéért rossz hírnévre tett szert a 

jogtörténészek és a romanisták körében (akik nem voltak és általában nem is szoktak 

egyiptomi történészek lenni); elképzeléseit még ma is pusztán "tudománytalannak" állítják be. 

31 

       Tényleg bolond volt? Bizonyára büszke és elszigetelt volt. Személyes olvasmányaimból 

úgy találtam, hogy azt hitte magáról, hogy egy új útra lépett, és hogy egyedül van a 

vándorlásban. Bizonyára eléggé régimódi felfogást vallott. a különböző fajok zsenialitásáról: 

A rómaiak tiszta indoeurópaiak voltak, akárcsak a dóriaiak, és alapvetően alkalmasak voltak a 

háborúra; a babilóniaiakat ezzel szemben úgy képzelte el, mint akiknek sajátos zsenialitása 

volt a kereskedelemben; az egyiptomiaknak pedig különleges képessége volt az erkölcsi 

spekulációra. E kategóriák ellenére nem volt az, amit ma "rasszistának" neveznénk. Indiával 

kapcsolatban Revillout tagadta, hogy "a mi" civilizációnk bármiféle adóssággal tartozna az 

"indiaiaknak", és nem tulajdonított jelentőséget a "közös vér" megosztásának; ugyanakkor 

Revillout beszéde valóban megragadja hallgatóságát, amikor azt állítja, hogy "nekünk" nincs 

semmi közös a zsidókkal "a" vallási hozzáállásunkon kívül. Revillout elméleteinek részleteibe 

mélyebben belemerülve az olvasó furcsaságokat lát. Például azt állítja, hogy még a Tizenkét 

Tábla szerzőit is a néhány évtizeddel korábbi egyiptomi zsarnok, Amaszisz tapasztalatai 

ihlették, akit egyfajta egyiptomi Cromwellként mutat be. Forráskritikája embrionális, az 

elbeszélés pontosan úgy elfogult, mint a fel nem ismert zsenik műveiben, akiknek 

bosszúvágyból kell kiállniuk az egész világ ellen. Mindenesetre nem lehet kétséges, hogy 

Revillout a diffúziós szemléletre alapozta művét, szemben az árja elmélet szerves belső 

evolúció modelljével; ez a szemlélet ma már könnyen elavultnak minősíthető. A múlt század 

vége körüli években azonban rivális alternatívát nyújtott a régi uralkodó evolucionista 

megközelítéssel szemben. 

       Nem az a célom, hogy megmutassam, hogy jó volt, még ha a maga korában elismert 

tudós volt is. Ami fontos, az annak felismerése, hogy Revillout új paradigmát javasolt, és 

annak megértése, hogy mi volt a reakció. Ezért ismét "semleges" hozzáállást veszek fel, mert 

úgy gondolom, elég, ha a következő részben megmutatom, hogy ha elméletének voltak is 

hibái, az általa kiváltott reakció sem volt jobb. Hamza szerint Revillout nem volt egyedül. Egy 

másik neves francia orientalista, George Vacher de Lapouge önállóan is hasonló 

megközelítést követett. Az asszír jog hatását hangsúlyozva Lapouge két ponton érvelt, az első 

a Római Köztársaságra, a második pedig a birodalom nagy jogászaira vonatkozott. Az első 

pontja szerint a római "idegen prétor" a keleti jogrendszerek nagy részét átültette a római 

jogba.32Második pontja az, hogy a nagy klasszikus jogtudósok korában egy további jelentős 

átültetés történt, mivel egyikük (különösen Papinianus és Ulpianus) sem volt római 

származású. Lapouge elméletének nagy része azonban az, hogy a jogtudósok munkássága a 

római jog kiszélesítésére irányult azáltal, hogy Róma városának jogából a birodalom egészére 

kiterjedő "globális" joggá alakította át, a tartományok számos gyakorlatának a római 

kategóriák keretébe való bevonásával. 

        Lapouge munkája józanabbnak tűnik, mint Revillout szeszélyes javaslatai a Tizenkét 

tábláról, de azonnal kapcsolatba hozták velük, és iróniával kezelték. Ez nem volt igazságos. 

Lapouge független eredményekre jutott, és független érveket dolgozott ki. Az ellene 

alkalmazott stratégia Revillout értékelésének legrosszabb részeit használta fel arra, hogy 

kétségbe vonja elméleteit. Lapouge támadásához a kritikusok hangsúlyozták Lapouge 

bevallottan gyenge állítását az asszír jogból származó minták elterjedéséről, és könnyű volt 

megmutatni, hogy egyetlen ékírásos tábla alapján jutott a következtetéseire. A kritika azonban 

igazságtalan volt. Nem arról van szó, hogy Lapouge egyetlen dokumentum alapján jutott 

következtetésre, hanem arról, hogy egyetlen újonnan felfedezett dokumentum elemzése olyan 

hipotézisek felállítására késztette, amelyeket tesztelni kellett. A római jogi eredet új modelljét 

javasolta, de javaslatait még azelőtt elvetették, hogy azokat valóban megvizsgálták volna. 
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Lapouge valójában több érvet is javasolt a római jogi folyamat elemzésén alapulva, amelyhez 

dokumentumok nagy tömege állt rendelkezésre, de munkáját eleve elutasították az "asszíriai 

kapcsolatra" vonatkozó javaslata miatt, amelyhez mindössze egyetlen dokumentummal 

rendelkezett. Így az asszíriai forrás egyediségét arra használták fel, hogy egész munkáját 

kétségbe vonják. 

       A hagyományos romanisták által indított ellentámadás az egyik sarkalatos pontja annak, 

hogyan jöttek össze a római jogról és a Nyugatról ténylegesen kapott elképzelések, ezért a 

következő fejezetben e reakciók részleteit elemzem. 

 

 

 

IV. Szakmai ellenállás és a korai római jog mechanikája 

 

 

Az "afrikai-sémi" hipotézis erős reakciót váltott ki a szakma világában. Ezt a fordított 

irányzatot Franciaországban Gilson vezette, Németországban pedig olyan kiváló tudósok, 

mint Mitteis és Goldschmidt. Az ő reakciójuk lényege az volt, hogy szokás szerint a római 

"eredetiséget" és "megújulási képességet" dicsérték, és ez a beavatkozó nem szakemberekre 

adott stratégiai válaszként jelent meg. Érvelésük szerint a római jog kölcsönözhetett mintákat 

külföldről, de a római jogi zsenialitás és a római jog legfőbb képessége volt az, amely ezeket 

a kölcsönzéseket kifinomult jogi fogalmakká alakította át. Azáltal, hogy az exogén 

hozzájárulásokat nyers jogi anyagként kezelték, hozzájárulásukat minimalizálni vagy 

figyelmen kívül hagyni lehetett. 

       Ezt az "egyediségi modellt" Gilson építette fel Franciaországban Glasson megközelítése 

után a különböző mediterrán és közel-keleti törvények együttélésére. Glasson, különösen a 

házasságról és a válásról szóló művének második kiadásában, a 33történeti megközelítést 

keverte az összehasonlító elemzéssel. Az ő megközelítésében azonban az összehasonlítás nem 

tartalmazta a kölcsönzések értékelését. Megközelítése nem kerülhette el az afrikai-

mediterrán törvények relatív jelentőségének figyelembevételét, de magának a létezésüknek a 

jelentését egy tipológiai megközelítéssel próbálta elsajátítani és ellenőrizni: a különböző 

törvények önálló életére épülő keretrendszerrel, az esetleges kölcsönös kölcsönzések és 

átvételek figyelembevétele nélkül. Hangsúlyoznunk kell, hogy Glasson munkásságában nincs 

helye az "árja modellnek": tipológiai megközelítése lehetővé tette, hogy a római jog minden 

más, korábban létező jogtól függetlenül fejlődjön. 

       A római jog autonómiájának hangsúlyozását, amely ebben a megközelítésben gyökerezik, 

Gilson mintegy húsz évvel később világosan megfogalmazta.34 A XIX. század legvégén már 

nem tagadhatta azokat a kölcsönzéseket, amelyek a római jogban a praetor által gyakorolt 

nemzetközi joghatóság gyakorlata révén történtek. De egy metafora segítségével éterizálta 

azok lehetséges hatását a római jog tisztaságára és egyediségére. E külföldről származó 

vonások "szerves asszimilációjának" metaforáját használta, amely nem változtatta meg a 

római jog "autochton" korai jellegét. Fontos, hogy érvelésünket itt az ő fogalmaira vessük: "az 

idegen jogi felfogásokkal való "érintkezés" által, amelynek előfordulása mára már jól ismert, 

[a római jog] megújította önmagát. Mint "organizmus" "asszimilálta" ezeket az idegen 

elemeket, amelyek nem "deformálták" a római jogrendszert, hanem éppen ellenkezőleg, 

hozzájárultak ahhoz, hogy élénkebbé és fiatalabbá váljon". 35 

      E kifejezések használatából könnyen kivehető három különböző elem. Először is, az 

afrikai-mediterrán jogi világból való kölcsönzések magától értetődőek és jól beváltak, és nem 

egy kívülálló vagy egy feltételezett bolond, hanem a szakma egyik vezetője által. Másodszor, 

azt a romanista előfeltevést látjuk, hogy az idegen elemek csak "deformálhatják" az eredeti és 

tiszta római jogot. Lehetetlen elképzelni, hogy a római jog  és az afrikai-mediterrán 
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jogszabályok javulást hozhatnak. (A diskurzus egyértelműen a tudományosról az elfogult 

esztétikai értékek felé tolódik el.) 

       Végül, ebben az esztétikai keretben a római jog "érintkezésének" és esetleges 

"beszennyeződésének" problémája egy metafora, egy egyszerű retorikai eszköz használatával 

oldódik meg: a római zsenialitásnak köszönhetően az érintkezés szerves asszimilációban 

oldódik meg, megmutatva a római jog mesés megújulási képességét még a kulturális 

"másokkal" való ilyen kockázatos érintkezésekkel szemben is. Itt szembesülünk a római jog 

mítoszának főbb jellemzőivel: megújulási és asszimilációs képességével, valamint azzal a 

képességével, hogy egyedülálló és kiváló jogrendszer maradjon. Ezt a megközelítést olyan 

későbbi kiváló tudósok is osztották, mint Lambert és Appleton. Mind Lambert, mind 36 

Appleton, a 37 törvényt tanulmányozva az öröklési és végrendeleti jogot, a római jog 

autonóm jellegét hangsúlyozták oly módon, hogy maga a kölcsönzések létezése vált 

egyediségének és felsőbbrendűségének szilárd bizonyítékává. Ennek a tanításnak a 

megalkotását a kultúrvédelem mesteri műveként csodálhatjuk. 

        Német részről Ludwig Mitteis és Goldschmidt műveiben még nagyobb kultúrvédelmi 

eredményekkel találkozunk. Ők ketten két nagyon különböző stratégiát követtek, mindkettő 

arra irányult, hogy sterilizálják az Ázsiából és Afrikából a római jogra esetlegesen érkező 

hatásokat. Az egyik stratégia a görög kultúrának az afrikai-sémi minták átültetésében játszott 

szerepén alapult; a másik általános gazdasági megfontolásokon alapult. Mindkettő elemezte és 

erősen támadta Revillout műveit. 

       Mitteist a Római Birodalom keleti részén alkalmazott "vulgáris" népi jogról szóló 

alapvető műve révén az antik mediterrán jogtörténeti iskola, az antik jogtudomány 

megalapítójának tekintik.38 Nem tagadta a keleti minták nagy hatását a római birodalmi 

közjogra, de meglepő módon ezeket a mintákat a görögöknek tulajdonította. Döntő 

jelentőséget tulajdonított a görög hatásnak a posztklasszikus római jog fejlődésében. A lényeg 

az, hogy a szent birodalomnak az ókori Róma kormányzására a posztklasszikus korban (a Kr. 

u. III. század után) elfogadott formája már létezett Nyugat-Ázsiában és Egyiptomban. A 

görögök soha nem fejlesztették ki. Amikor azonban Sándor meghódította Egyiptomot és a 

Közel-Keletet is (Kr. e. IV. század), utódai átvették ezt a formát. Mitteis elmélete szerint a 

görög hellenisztikus eszménynek a római jogra gyakorolt hatása magyarázza, hogy végül ez a 

forma lett a késő Római Birodalom formája. Mitteis stratégiája világos: az ázsiai és afrikai 

modelleket először a görögök, majd évszázadokkal később a rómaiak vették át, a római 

kölcsönzés pedig az indoeurópai családon belül Görögországból történt átültetés volt. 

       Ez olyan, mintha összekevernénk a tejesembert a tehénnel. Mivel mindent, ami 

egyiptomi, vagy asszír, vagy perzsa volt, a görög kultúra szűrte át, mindez görög ideál lett, és 

így a rómaiak a görögöknek és nem elődeiknek voltak adósak. Itt ismét a "németek 

Görögország iránti vonzalmát" találjuk. Valóban egy olyan kiemelkedő tudós, mint Paul 

Koschaker felismerte ennek az elméletnek a stratégiai jellegét, és megmutatta, hogyan 

segíthetne, hogy elkerüljék a római jog "trónfosztását". 39 

        Goldschmidt stratégiája egészen más volt. Az ókori mediterrán világ egészének 

gazdasági egységét hangsúlyozta, és 40úgy gondolta, hogy ez az egység indokolhatja a 

"genetikai" módszer alkalmazását az egyiptomiak, babilóniaiak, asszírok, görögök és rómaiak 

jogi intézményeinek vizsgálatakor. Így Goldschmidt kész volt arra, hogy egyes római 

intézményeket korábbi keleti vagy egyiptomi intézmények kinövéseinek tekintsen, és ezen az 

alapon vizsgálta meg a Revillout által javasolt afrikai-mediterrán modellt. Goldschmidt 

azonban nem történeti megállapítások alapján vagy forráskritikai eszközökkel bírálta erősen 

és nyíltan Revillout műveit, hanem éppen azért, mert a francia orientalista nem ismerte fel, 

hogy a "Rechtsschoepfung", a törvényhozói képesség "[a] római géniusz sajátja". Elméletét 

annyira átitatja a római jogi felsőbbrendűségre vonatkozó előfeltevés, hogy ezt a nem vizsgált 

előfeltevést nyíltan az elmélet pilléreként mondja ki. Nem vitatta számos kereskedelmi 
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intézmény csíráinak megjelenését a babiloni, egyiptomi, föníciai és görög jogban; azt azonban 

állította, hogy ezek az intézmények csak a római jogban kaptak "megfelelő jogi formát". 

Tehát nem tagadta magukat a kölcsönzéseket, de azt állította, hogy egyedül a római géniusz 

alakította át ezeket a kölcsönzéseket működő jogi intézményekké. Megint csak Róma 

megmagyarázhatatlan "egyedisége" az, ami Midász király kezéhez hasonlóan a sarat arannyá 

változtatja. Ezért tudja Goldschmidt Revillout és Lapouge elméleteit "álmokként és 

mesékként" visszautasítani, és megerősíteni "egyértelműen. a római jog felsőbbrendűségét"  

A folyamatos felfedezések egyre nagyobb lendületet adtak az afrikai-sémi hipotézisnek, de 

ezt az elméletet ismét leverték, mint üres és megalapozatlan, a fő érv mindig a rómaiak 

egyediségére való hivatkozás volt a "primitív" eszmék kifejlesztésében. 

         E szakasz végén arról szeretnék beszámolni, hogy napjainkban a forráskritika, amely 

számos ókori jogi dokumentum közvetlen értékelésén alapul, gondolkodásbeli változást 

eredményez, és Revillout mellett teszi le a voksát. Cruz-Uribe több száz egyiptomi jogi 

dokumentum újraértékelésében a következő következtetést vonja le: "Úgy vélem, hogy 

Revillout megközelítése helyes volt ... és hogy az anyag újbóli vizsgálata, Revillout 

előfeltevését kiindulópontként használva, helyénvaló". 41 Az ilyen revizionizmust a római jog 

"szakértői" sehol sem támogatják, Hamza kiemelkedő kivételével. Inkább a romanisták 

akadémiai körein kívüli, független ókori jogtudósok dolgozzák ki. Ez a szakmai ellenállás a 

római jog önállósága és kiválósága mellett egyébként is indokolt lehetne, ha az ókori római 

eljárás hatékony, vagy legalábbis eredményes lett volna, de ebből a meglehetősen fontos 

szempontból most már feltehetjük az alapvető kérdést: létezett-e egyáltalán római jog? 

      Feltételezem, hogy nem mondhatjuk egy szabályrendszerről, hogy jogrendszer, ha nem 

képes érvényt szerezni az általa felállított jogosultságoknak, vagy azoknak a szabályoknak, 

amelyekből áll. Tehát joggal merül fel a kérdés: vajon a római igazságszolgáltatás eredeti 

mechanikája a szabályok betarthatóvá tételére irányult-e? Ez nyilvánvalóan alapvető kérdés, 

ezért az olvasónak először is a római jogi eljárásról szóló szokásos ügyvédi beszámolót, 

másodszor pedig egy beszámolót ajánlok. ismert történészektől származó beszámolót.42 A 

két beszámoló szembeállításából ki fog derülni, hogy a romanisták verziója mennyire elfogult 

a jogi ügyekben feltételezett eredeti római jártasság javára. 

     A jogász szerint annak 43, aki (valamivel i. e. 200 utánig) követelést akart előterjeszteni, a 

felperesnek, egyszerűen szóbeli kéréssel kellett megidéznie a védőt. A vonakodó védőt az 

üldözőnek kellett meggyőznie vagy kényszerítenie. A feleknek együtt kellett megjelenniük a 

praetor előtt, hogy megkezdődjön a per első szakasza. Az üldözőnek meghatározott szavakkal 

kellett elmondania követelésének megfelelő formáját. Miután a vitás kérdést meghatározták 

(litis contestatio), a praetor kijelölte a döntőbírót (judex), akinek az ügyet elküldték. A 

döntőbírónak kellett kivizsgálnia a tényállást és ítéletet hoznia. Ha az ítélet az üldöző javára 

szólt, akkor mindig meghatározott pénzösszegben állapították meg. A végrehajtáshoz egy bíró 

engedélye kellett, de az üldözőnek kellett végrehajtania. 

        Most pedig vizsgáljuk meg a történész beszámolóját ugyanerről a történetről. Tegyük fel, 

hogy nagyapánk kis tanyája a tulajdonunk. Egy gazdag szomszédnak megtetszik ez a birtok, 

és rabszolgáival bemegy oda, elűzi a mieinket, és agyonveri őket. Hogyan kezelné a törvény 

ezt a helyzetet (egészen valamivel i. e. 200 utánig)? A régi római jog szerint szomszédunk 

deliktumot követett el - magánjogi sérelmet. Ilyenkor a mi dolgunk, hogy feljelentést tegyünk 

a bíróságon, és rávegyük az alperest, hogy jelenjen meg a tárgyalóteremben. Tehát a 

rabszolgái közé kell fognunk, el kell vinnünk, és a bírósági tárgyalás napjáig a pincében 

börtönbe kell zárnunk. Ha nem járunk sikerrel, a tárgyalás nem kezdődhet el. Csak akkor 

járhatunk sikerrel, ha valami gazdag patrícius ügyfelei leszünk. Ha behódolunk neki, akkor ő 

lesz a pártfogónk, és elküldi a rabszolgáit, hogy fogják el a szomszédot, így a per elkezdődhet. 

A magisztrátus nem fogja megoldani az ügyet, hanem egy magánembert bíz meg 

döntőbírónak. Tegyük fel, hogy ez a döntőbíró ítéletet hoz a tulajdonunk visszaszerzése 
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érdekében. A korabeli római jog szerint a bíróság nem hozhatott helyreállítási határozatot. A 

bíróság csak kártérítés megfizetésére ítélhette az alperest. Akkor nekünk kellene lefoglalnunk 

(fizikailag, tehát patrónusunk révén) az alperes javait, eladnunk azokat, magunkhoz venni a 

kisgazdaság értékét, és a többletet a szomszédnak adni. 

       Valóban vágyna valaki ilyen bonyolult és nehézkes igazságszolgáltatásra? Ha Voltaire azt 

mondta, hogy örül, hogy az Ígéret Földjét, egy sziklás sivatagot és egy beteg folyót nem 

ígértek neki, akkor én azt mondanám, hogy örülök, hogy jogaimat nem segíti a római 

igazságszolgáltatás. Ez az igazságszolgáltatás a hatalmas klánfőnökök számára készült. 

Valójában aligha nevezhető jogrendszernek, mivel nem jogérvényesítési mechanizmus. 

Teljesen világos, hogy a jogérvényesítés valójában csupán a felek társadalmi erejétől függött - 

teljesen ellentétben Schiavone idealizált jogával. A a bosszúállás üldözésének módja volt, egy 

elöljáró csekély beavatkozásával, hogy bizonyos mágikus formák megfelelő betartásáról 

meggyőződjön. Semmilyen technikai diskurzus, vagy elfogult elbeszélés nem tagadhatja a 

legvégén ezt az elemi igazságot. És valóban, a modern romanisták néha elismerik ezt, még ha 

némi gőggel is: "[A] társadalmilag vagy gazdaságilag a védekezőnél alacsonyabb rendű 

üldözőnek nehézségei lehettek". 44 

       Van még egy kapcsolódó pont, amit hangsúlyoznék. Általában a római jog az egzotikum 

és a mágia hangsúlyozása nélkül kerül bemutatásra, míg az ázsiai vagy afrikai szokásokról 

szóló beszámolókban ez a hangsúlyt helyezik. Ez a stratégia45 egyértelműen arra irányul, 

hogy a római jogról mint modern eszméink gyökeréről szóló narratívát, valamint más ókori 

törvények háttérbe szorítását vagy kizárását a komolyabb megfontolásból célozza. 

Röviden emlékeztetnék a nyilvánvalóra, nevezetesen arra, hogy mint tudjuk, a római jog, 

amely messze nem volt a modern értelemben vett "racionális", a gyakorlati eljárásjog 

területén is tele volt varázslattal és egzotikummal. Emlékezzünk vissza, hogy a felperesnek 

meghatározott szavakkal kellett kimondania a keresetének megfelelő formáját. Maga Gaius 

az, aki emlékeztet bennünket arra, hogy egy ember, aki a szőlője elpusztítása miatt akart 

perelni, elvesztette a pert, mert a "szőlő" szót használta a "fák" helyett, a Tizenkét Tábla 

Törvénye szerint. Könnyű lenne zsákszámra példákat hozni. Szeretném világossá tenni, hogy 

nem a római jogot hibáztatom azért, hogy így járt el a Kr. e. harmadik században; csupán arra 

a tényre mutatok rá, hogy valóban furcsa a római jogot a modern igazságszolgáltatás 

egyedülálló előfutáraként dicsérni, hiszen szerencsére a dolgok pontosan az ellenkező irányba 

mozdultak el: a jog nem ezen az alapon, hanem ezen eszmék ellenében fejlődött. 

        A római jog csak a nagy válság után vált érvényessé, függetlenül a felek társadalmi vagy 

politikai hatalmától. Vagyis csak akkor vált alkalmassá a "nyugati" jogideológiára, amikor a 

római jog elvesztette eredeti jellegét a késői birodalom "keletiesebb" vonásai javára. E 

nyilvánvaló pontok ellenére a hagyományos hivatásos romanistáknak a tisztán római 

felsőbbrendűség iránti elfogultsága arra késztette a szerzőket, hogy az új hatékony rendszerről 

az eredeti folyamat "torzulásaként" beszéljenek.46 Nincs ennél szembetűnőbb elfogultság. 

Ezekből a megjegyzésekből, amelyeket ebben a szakaszban foglaltam össze, a következő és 

egyben utolsó szakaszban megpróbálok néhány következtetést levonni. 

 

 

 

V. Következtetés: Róma és a nyugati kánon 

 

 

Most, hogy rekonstruáltuk a nyugati jogi hagyomány mint olyan történeti tudattörténetét, 

felkészültünk arra, hogy megvitassuk azokat a tantételeket, amelyek az úgynevezett nyugati 

jogi hagyomány korai római eredetének csomagja mögött húzódnak. Nem azt mondom, hogy 

Revillout-nak és Lapouge-nak igaza volt, és nem is azt, hogy elmebetegek voltak. Egyáltalán 
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nem érdekel a hírnevük, mint ahogyan a többi német tudós hírneve sem, akikkel találkoztunk. 

Emellett nem hiszem, hogy a mai napig elegendő ismerettel rendelkezünk az ókori világról 

ahhoz, hogy elméleteiket teljes mértékben alátámasszuk. Csak azt szeretném hangsúlyozni, 

hogy a szakemberek afrikai-sémi hipotézisre adott válaszai "költői" válaszok voltak - 

metaforák, retorikai trükkök, esztétikai érvek -, amelyek bizonyosan nem felelnek meg saját 

állítólagos tudományos színvonaluknak. Ami számomra érdekes, az a szakemberek által 

mutatott zavarodottságnak ez a formája, amely arra készteti őket, hogy megtagadják saját 

hagyományos "tudományos" elveiket. A szakemberek nem érzik magukat biztonságban, ezért 

érvek helyett inkább trópusokat használnak érveik kifejtésére. 

        Láttuk, hogy a hivatásos jogtörténészek elismerték a kölcsönzések hosszabb és növekvő 

számát, de olyan modellt finomítottak, amelyben ezek a kölcsönzések a "folyamatosan 

megújuló" római jog keretébe illeszkednek. Ezt a modellt, állítom, ma ugyanúgy látjuk 

működni Schiavonénál, mint Johnston vagy Zimmerman elméleteiben. Ez a modell a római 

hagyomány folytonosságának és nagyságának felmutatását célozza, de egyben arra is épül, 

amit vitathatatlannak tartanak. A korábbi árja modellt elhagyták, és a római egyediség 

legmagasztosabb dicséretét már nem hangoztatják nyíltan, hanem a vita során egy újabb, még 

erősebb modellt dolgoznak ki. 

       Megpróbálom felvázolni ezt a modellt és a külső kritikákkal szembeni beépített védelmét, 

valamint jelentőségét a jogi eredet tényleges megértése szempontjából. Ez a modell 

mindenekelőtt a hagyománynak mint a fogalmak és eszmék élő és megújuló testének az 

elképzelésén alapul. E szerint az elmélet szerint a nyugati jog "hagyományáról" beszélni 

annyit jelent, mint felhívni a figyelmet két fő tényezőre: először is, hogy a jogi intézmények 

nemzedékek és évszázadok során folyamatosan fejlődtek, és minden nemzedék tudatosan, ha 

nem is feltétlenül szándékosan, de az előző nemzedékek munkájára építve bizonyos célokra 

törekedett; másodszor pedig, hogy ez a folyamatos fejlődési folyamat nem pusztán változás, 

hanem szerves növekedés folyamataként fogható fel. Ebben a modellben a hagyomány egy 

"valódi" dolog, ami odakint létezik: valami, amit megfigyelhetünk. Valami, amiben részt 

veszünk, valami, amihez hozzájárulunk, ahogy fejlődik. A "hagyomány" azonban nem a saját 

stratégiánk eredménye vagy teremtménye. Nem úgy fogjuk fel, mint egy olyan keret sajátos 

termékét, amelyet külső tényekre kényszerítünk, hogy megpróbáljunk értelmes képet alkotni 

belőlük. 

       Ha ez így van, akkor egyszerűen azt állítom, hogy a hagyománynak ez a jogban még 

mindig ápolt eszméje ütközik a humán tudományokban ma uralkodó "megértés 

keretfogalmával". Úgy gondolom, hogy a különböző, időben és térben eltérő elemek 

csoportosítása, majd annak kijelentése, hogy ezen elemek összessége egyetlen egységet alkot 

- egyetlen egységes hagyományt - a "keretrendszer" elfogadásának eredménye. A 

keretrendszer elfogadása egy elmélettől függ. Olyan elmélettel kell rendelkeznünk, amely 

igazolja az általunk használt keretet. Egy elmélet keretbe foglalása céltudatos tevékenység. Az 

elméleteket nem szemtelen külső tények nyomják ránk. Azért fogadunk el egy elméletet, hogy 

egy célt kövessünk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy egy elmélet a stratégiáinktól függ. Ezért 

van az, hogy végső soron egy hagyomány "létezése" a jelenlegi stratégiáinknak a forrása. A 

"hagyományok", amelyek réginek tűnnek vagy azt állítják, hogy régiek, gyakran egészen új 

keletűek, és néha kitaláltak. A történelem "menete", az emberi cselekvés elbeszélése a 

múltból a jelenbe illúzió. 

        Ha elfogadjuk a történelem megértésének ezt a keretfogalmát, akkor két alternatív és 

ellentétes elméletet vagyunk hajlandóak értékelni: a történelem mint hagyomány és 

folytonosság modelljét, és egy ellentétes "diszkontinuitás" megközelítést. Úgy vélem, hogy ez 

a megközelítés itt, a római jog korai gyökereivel szemben sajátos jelentőséggel bír, mert 

láthatjuk, hogy a diszkontinuitás paradigmája hogyan kapcsolódik az elterjedés mintájához, és 

hogyan áll szemben az evolúciós modellel. 
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        Ebből a szempontból az események, akárcsak az állítások, szétszórtan tekinthetők, és 

világos, hogy önmagukban nem állnak össze egy elmélet kialakításában. Valós emberek 

rakják össze őket egy narratíva cementjével, és az összerakás stratégiája szerint. Egy 

elméletben gyártják és dolgozzák fel őket. Minden elmélet egy konstrukció, egy műtárgy, és a 

konstrukció kizárással jár. A történelem valóban az írás egy formája, amelynek köze van a 

diszkontinuitáshoz mint az események központi jellemzőjéhez. Ha nem feledjük, hogy a 

megértés egy keretrendszer adaptálásától függ, az események csoportosítása egy elmélettől 

függ, és egy elmélet elfogadása egy stratégiától, akkor könnyedén folytathatjuk a kihívást, 

hogy megkérdezzük, miért a folytonossági modellt választottuk a diszkontinuitás alternatív 

modellje helyett. Így a saját nézőpontomból a római eredeti jogi zsenialitás dicsőítése iránti 

érdeklődés, szemben a más civilizációktól való kölcsönzéssel, annak a nagyobb projektnek 

tulajdonítható, amely a modern ipari társadalom állítólagos "kulturális" felsőbbrendűségének 

visszamenőleges fenntartására irányul. Egy újonnan érkezőnek végül is szüksége van egy 

genealógiára, amely megmutatja, hogy nem is olyan új, mint amilyennek látszik. Itt még 

mindig azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a vita nemcsak a jogtörténet, hanem az 

összehasonlító jog számára is döntő jelentőségű. A szóródás, és a terjesztés egyet jelent a 

diffúzióval. Szétszóródni annyit tesz, mint szétszóródni, kimerészkedni, külföldön elterjedni, 

szétterjedni, mint a vízcseppek szórása, vagy a magok homokba, sziklába vagy fűbe vetése. 

Így a történelemben a szétszóródás és a diszkontinuitás problémája magában foglalja a jogi 

vonások szétszóródásának problémáját. 

     Ilyen értelemben, ha elfogadjuk a római jog folytonossági megközelítését, akkor azt 

állíthatjuk, hogy minden új külföldi kölcsönzés, vagy minden látszólagos szakítás a múlttal 

valójában a régi megújítása, vagy a korábbiak átalakításának eredeti értékelése. 

elemet egy tisztán római vívmányba. Csak így válnak a római jog korai szakaszai 

meghatározóvá a jelen időkre, a hihetetlen és tagadhatatlan zavarok, amelyek a római 

történelmet, a középkort, a modernitás születését, az iparosodás felemelkedését, a francia 

forradalmat és társadalmaink minden későbbi átalakulását jellemezték, beleértve a 

szekularizációt és a globalizációt is. 

       A diszkontinuitásra vonatkozó megjegyzésem különösen fontos a modern európai 

törvények és az ókori római jog közötti kapcsolat kapcsán. Mint láttuk, Zimmerman 

sarkalatos pontja volt, hogy ezt a közvetlen leszármazást megerősítse. A diszkontinuitás 

mintáját azonban osztják - szerintem teljesen helyesen - az olyan kiváló római jogászok, mint 

Peter Stein,47 aki szerint Zimmerman római jogra helyezett hangsúlya a modern polgári jog 

gyökereinek helyes megértése ellen hat. Ha osztjuk a bölcsészettudományokban elfogadott 

megértés keretfogalmát, akkor szabadon kereshetjük azokat az igényeket, amelyeket a római 

jog egyediségének és folytonosságának elmélete kielégít. Először is, ha a római jogot egyszer 

csak külföldről kölcsönzött vonások halmazának tekintjük, akkor a tágabb értelemben vett 

mediterrán jognak csupán egy újabb ismétlésévé válik, és így elveszíti különleges helyét a 

modern jogtudományban. Másodszor, ha a római jog nem az ókortól napjainkig tartó 

folyamatos hagyomány, akkor nyilvánvalóan hamis azt állítani, hogy a modern jog benne 

gyökerezik. Túl sok törés történt a történelemben a római kortól napjainkig. Ezeket a 

töréseket csak a nagyon is "metafizikai" elképzelés enyhítheti, amely egy mögöttes, változó 

részletekkel rendelkező, de lényegét tekintve változatlanul fennálló, fejlődő hagyományról 

szól. A római jog ismét elveszíti különleges státuszát a jogtudományban. 

        A folytonossági modell fenntartása mellett nagyon különleges okokat emelhetünk ki: 

ezek az okok szigorúan a romanisták mint szakemberek fennmaradásához kapcsolódnak. Ők 

érdekeltek a modell fenntartásában, elfogultak, és úgy gondolom, hogy az alternatív elméletek 

és modellek megítélésénél figyelembe kell venni az ő különleges érdekeiket. 

        Egy alcsoport ilyen különös érdeke nem hagyja érintetlenül a jog általános képét. Ha a 

modern nyugati jog a római egyediségben gyökerezik, akkor a nyugati jogtörténetet még 
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mindig egy egységként foghatjuk fel, amely a római kortól a középkoron keresztül fejlődik a 

tényleges túlsúlyig, mint "a" modern jog par excellence. Ebből a szempontból igaz, hogy az 

összehasonlító jog a hagyományos római alapú jogtörténettel párosulva a globális kulturális 

kormányzás projektjévé válik a jog területén. E projekt egyik fő stratégiája a nyugatitól eltérő 

jogi kultúrák egzotizálása. A babiloni, az egyiptomi és a szíriai jog egzotikus, a római jog 

viszont nem az, még akkor sem, ha az a rabszolgaságon és sok mágián alapult. 

       Nézetünk jelentősen megváltozik, ha egyszerűen elhagyjuk a folytonossági modellt. A 

diszkontinuitási modell egy olyan elméletet mutat be, amely szerint a római jog (azt 

mondanám, mint minden jog) több különböző forrásból származik, és hogy a római jog egy 

évszázadokon átívelő időszakot különböző indíttatású személyek által, akik a múltbeli 

feljegyzéseket újabb célokból válogatták, javították, átírták és felerősítették. Az így létrejött 

mű nem egy koherens és egységes hagyomány, amely "eredeti" forrásokból fejlődött ki, 

hanem különböző intézményi keretek és különböző kulturális tájak sorozatából. Ezek a 

különböző beállítások és különböző forrásaik szóródásban vannak, amit az evolúciós modell a 

szóródás, valamint a törések tagadásával próbál kezelni. Ebből a szempontból a római jog 

"megújulása" az idők folyamán nem magának a római jognak a sajátos képességét mutatja, 

hanem inkább a későbbi jogászok sajátos képességét, különösen a polgári jogi 

hagyományban, hogy újabb szabályokat és megoldásokat fogadjanak el, és azokat a régi 

római szövegek tekintélyéhez csatolják. A kopt, etióp vagy kínai szövegek is működtek volna. 

A "Rómába való visszahívás" nem a római termékek minőségét tükrözi, hanem az Európában 

uralkodó legitimációs stratégiát. 

        Az általam javasolt szemléletváltás többféle következménnyel jár a nyugati jog 

ideológiájára nézve. Az első az, hogy a nyugati jog nem kevésbé egzotikus patchwork, mint a 

többi. A második, hogy a nyugati jog nemcsak a római jogból, hanem más ókori jogból is 

származik. Ez a nyugati intézmények és azok eredetének globalizáltabb szemléletét sugallja. 

Sőt, arra utal, hogy a "nyugati" jog közel sem olyan "nyugati", mint ahogyan azt eddig hittük. 
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               8. A klaszikus és a posztklasszikus római jog: aktorok és források 
                                                               Paul du Plessis 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet a római jogot, mint az európai jogi hagyomány jogfejlődésére gyakorolt fontos 

hatást tekinti át. A római állam Romulus és Remus mítoszából kiindulva a római állam 

eredetét mutatja be, majd a római állam főbb alkotmányos struktúráiról ad számot az idők 

folyamán. Ezek a struktúrák adják a hátteret a római jog természetének, a jogforrásnak és a 

római jogrend változásainak szélesebb körű megvitatásához. 

A fejezet a Nyugati Birodalom "bukásával" zárul az i.sz. ötödik században, és a 

a jusztiniánuszi római jog tárgyalását a kötet egy másik fejezetére hagyja. 

Kulcsszavak: római jog, ius commune, polgári jog, római jogtudomány, jogforrások 

 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

 

Ha a történelem a változások tanulmányozása, a jogtörténet pedig a jogi változások 

tanulmányozása, akkor a klasszikus és posztklasszikus római jog - az európai jogtörténet 

egész történetére gyakorolt jelentős hatása miatt - nem szorul indoklásra, mint egy ilyen 

jellegű kötet fókuszterülete. Ezzel együtt, és tekintettel arra, hogy a Római Birodalom 

valamilyen formában több mint 1000 évig létezett, a négy és fél évszázadra való korlátozás 

(még akkor is, ha ezek az évszázadok korszakalkotónak minősülnek) szükségszerűen olyan 

döntéseket von maga után a lefedettséget (és a kihagyásokat) illetően, amelyeket egyesek 

felháborítónak találhatnak. Még az e fejezet középpontjában álló négy és fél évszázadon belül 

is teljesen lehetetlen lenne a római jog egészének teljes körű bemutatása. E célból ez a fejezet 

a klasszikus és posztklasszikus római jogot alkotó jogi szereplőkön és forrásokon keresztül 

látható változások narratíváira összpontosít. Ahhoz, hogy teljes mértékben értékelni lehessen 

a római jognak az európai jogtörténet elbeszélésére gyakorolt hatásának jellegét és mértékét, a 

"második római jog "életét a késő középkori "újrafelfedezésétől" kezdve, a kora újkori 

felhasználását, valamint a 18. századtól kezdve a kodifikációs mozgalomra gyakorolt hatását 

is tanulmányozni kell. Egy ilyen jellegű elbeszélés túlságosan terjedelmes lenne egy ilyen 

jellegű fejezethez. 

 

 

 

II. Klasszikus római jog 
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A római jogtudósok számára a "klasszikus" időszak Augustus uralkodásától Diocletianus 

uralkodásáig (Kr. e. 27-től Kr. e. 284-ig) tart.1 A Római Birodalom történelmét tekintve ez 

magában foglalja a Julius-Claudius, Flavius, Nerva-Antoninus és Severus dinasztiák római 

császárokat. Bár az első két évszázad a nagy gazdasági növekedés és a területi terjeszkedés 

időszaka, ez az időszak nem volt problémamentes. Ahogy Peter Stein megfigyelte: 

Ezek az évszázadok a legbrutálisabb kegyetlen császárok, például Néró, Caligula és 

Domitianus legbarbárabb kegyetlenkedéseinek is tanúi voltak. Látszólagos paradoxon, hogy 

uralkodásuk Róma mint jogállam dicsőségének csúcspontjához tartozik. 2 

       Ennek az időszaknak a második része, Septimius Severus (Kr. u. 193-211) uralkodásától 

kezdődően a "harmadik század válsága", a gyors császárváltás (általában merényletek miatt) 

és a széles körű politikai és társadalmi-gazdasági zavarok időszaka. 3Ugyanebben a 

században, utóda, Caracalla uralkodása alatt lép életbe a Kr. u. 212-ben kelt Constitutio 

Antoniniana, amelynek hatására a Római Birodalom szinte minden szabad lakosa megkapta a 

római polgárjogot. 4Amint azonban Peter Stein idézete is mutatja, a kapcsolat a nagyobb a 

korszak történeti elbeszélései és a római magánjog fejlődése továbbra is összetett. 

 

 

1. A klasszikus kor jogi szereplői 

 

 

A római császár mint államfő alkotmányos helyzete jelentősen megváltozott Augustus és 

Diocletianus kora között. A császár szerepe, amely Augustus és a julio-klaudi császárok alatt 

óvatos alkotmányos kísérletnek indul, a Severus-dinasztia megjelenésével császári 

monarchiává szilárdul. Az5, hogy ez a változás hogyan következett be, folyamatos viták 

tárgya. 6Ahogyan Kaius Tuori nemrégiben megjegyezte: A császári bíráskodás kialakulása 

továbbra is vitatott téma marad, de ... messze nem csupán a joghatóság egyszerű gyakorlásáról 

van szó, az igazságszolgáltatás terét a római császár számos különböző megtestesülése 

foglalta el, ahol különböző narratívák alakultak ki és ismétlődtek. 7 

      A római császár alkotmányos helyzetének változásai nem elszigetelten történtek.8 Amint 

Jolowicz megjegyezte, az egyik aranyfonal, amely végigvonul e korszak minden tárgyalásán, 

a császári állam felemelkedésének a meglévő (köztársasági) struktúrákra gyakorolt 

mélyreható hatása: "Sokkal fontosabb volt ... a császári hatalom fokozatos behatolása - új jogi 

hatáskörök átvétele nélkül - a kormányzat minden részlegébe, és az új rendszer normálisnak 

és szükségesnek való elismerése. . . '. 9A csúcson kezdve a Julio-Claudius és a Flavius 

dinasztiák császárai szorosan (bár nem mindig harmonikusan) együttműködtek a római 

szenátussal.10 A szenátus társadalmi összetételét kibővítették, méretét rögzítették, és a 

felvételhez vagyoni követelményeket állapítottak meg. Ezek a változások nem csupán azt 

jelzik, hogy ezek a korai császárok tisztában voltak azzal, hogy szükségük van erre a 

testületre alkotmányos pozíciójuk legitimitásának megerősítéséhez, hanem azt is, hogy a 

szenátust (hasonlóan a comitiához a köztársaság idején) eszközként lehetett használni a római 

társadalom megváltoztatására a következő intézkedések meghozatalán keresztül. senatus 

consulta révén.11 A Nerva-Antonus-dinasztia eljövetelére azonban a császár alkotmányos 

pozíciója és (a szenátustól független) törvényhozó képessége olyannyira megnőtt, hogy a 

szenátus szerepe hanyatlásnak indult. 

       A szenátus szerepét bizonyos mértékig az alább tárgyalt császári tanács töltötte be. Ami a 

fennmaradó köztársasági tisztségeket (a cursus honorum) illeti, ezeket is idővel érintette a 

császári állam felemelkedése.12 Bár a rendszer struktúrája nagyrészt megmaradt (néhány 

kisebb tisztség eltörlésével), e hivatalok funkciói a császári állam hatáskörébe kerültek.13 A 

császári közszolgálat felemelkedése olyan hatalmas téma, amely kívül esik egy ilyen jellegű 

áttekintés keretein.14 Lényegében a császári háztartásból alakult ki, ahol a császár (de az 
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állam) ügyeinek intézésére rabszolgákat és felszabadítottakat egyaránt alkalmaztak. A 

császári közszolgálat növekedésének három aspektusa érdemel külön említést a római jog 

fejlődésével összefüggésben. 

      Az első a tartományok igazgatása és a kifejezetten ezzel foglalkozó birodalmi bürokrácia 

felemelkedése.15 Már a Julio-Claudius-dinasztia idején kialakult egy alkotmányos 

egyezmény, amelynek értelmében egyes tartományokat "császári", másokat pedig "szenátori" 

tartományoknak neveztek el.16A megkülönböztetés alapja pénzügyi volt. A császári 

provinciákban a császár személyes kasszájába kerültek az ott beszedett adók, míg a szenátori 

provinciákban az adók az államkasszába. A császári tartományokban a császár és bürokráciája 

kiemelkedőbb szerepet játszott, különösen a kormányzók (általában propraetores) 

kinevezésében. Érdemes rámutatni, hogy ez a felosztás képlékeny volt, és a római császár 

hatalmának növekedésével idővel megszűnt. 

       Másodsorban, ahogy a császár mint jogforrás pozíciója egyre inkább megszilárdult, 

kormányzati hivatalokat hoztak létre, hogy a császári jog növekedésével foglalkozzanak. 

Végül különbséget tettek a bureau ab epistulis (amely általában a császári levelezés 

mindenféle formájával foglalkozott) és a bureau a libellis között, amely a császárhoz, mint a 

birodalom legfőbb törvényhozójához intézett jogi beadványokkal foglalkozott. 17A későbbi 

klasszikus korszak néhány ismert római jogtudósáról ismert, hogy a közelmúltban sok munkát 

végeztek a birodalmi jog növekedése és a birodalom meglévő joga közötti kapcsolatról, 

különösen arról, hogy milyen mértékben hogy az új birodalmi jog milyen mértékben 

váltotta fel a meglévő jogot, és hogy a birodalmi jog milyen mértékben volt alkalmazandó az 

azt megalkotó császár halála után. Amint a következő Jolowicz-idézet mutatja, a kérdés 

korántsem volt egyértelmű: „A  klasszikus korszakban úgy tűnik, az egyetlen szabály az volt, 

hogy egyes alkotmányok személyesek voltak, és hogy az ilyen engedmények egy adott 

személynek az érdemei miatt nem terjedhettek ki az adott személyen túlra. Más szóval, 

magából az alkotmányok tenorjából kell következtetni arra, hogy általánosnak szánták-e 

azokat.” 18 

       Végül érdemes megemlíteni, hogy már Augustus idejétől kezdve - bár talán csak Tiberius 

alatt vált hivatalossá - a császárok "baráti" tanácsot hívtak össze, hogy segítsék őket a 

döntések meghozatalában. Hadrianus uralkodása idején ezek a tanácsok köztudottan jogi 

képzettségű szakértőket tartalmaztak. 19A császári tanácsok növekedése legalább két okból 

fontos. Az első a jogi szakértők növekvő alkalmazása a császári bürokrácián belül. Ahogy a 

jogi szakértők ténylegesen bürokratákká váltak, a független jogi tevékenység visszaszorult. 

Kétségtelenül ez magyarázza a "neves" jogászok tényleges hiányát a klasszicizmus utáni 

időszakban. A második a császári tanács alkalmazása a szenátus rovására. A "barátokból" és 

jogász szakértőkből álló, karcsúbb birodalmi tanács felé fordulva a szenátusnak mint a 

birodalmi döntéshozatal hangadó testületének a funkciója hanyatlásnak indult. 

      Fontos megjegyezni, hogy Kr. u. 212 előtt, amikor a Constitutio Antoniniana a birodalom 

legtöbb szabad lakosának állampolgárságot biztosított, a római jog nem területi alapú jogrend 

volt. Inkább szoros kapcsolat volt az állampolgárság és a római jogrendhez való hozzáférés 

képessége között. Bár a nem rómaiak a köztársaság közepe óta ad hoc, jogi fikciók révén, 

illetve a közöttük és a rómaiak között kötött szerződések alapján kaptak hozzáférést, a római 

jog általában továbbra is csak a római polgárokra vonatkozott. A birodalom megjelenésével és 

az első és második század nagy részében történő terjeszkedésével a jogalkalmazás során 

előtérbe került a "római" és a "provinciális" viszonyának kérdése. Erről a kérdésről kevés 

információ áll rendelkezésre, ezért sok spekulációra adott okot. Néhány tény azonban a 

legcsekélyebb körvonalakat adja. Először is, nyilvánvaló, hogy a rómaiak különbséget tettek 

birodalmuk azon területei között, ahol a provinciaként való annektálás előtt már létezett egy 

kifinomult jogrend (Egyiptom jó példa erre), és azon területek között, ahol a helyi jogrendet 
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nem tudták igényeik kielégítésére felhasználni (Britannia jó példa erre). Ahogy Caroline 

Humfress megjegyezte: 

      A keleti hellenizált tartományokkal ellentétben a nyugati tartományok - különösen a líbiai, 

ibériai, kelta és germán nyelvterületen belüli tartományok - viszonylag "kopár" római kor 

előtti jogi tájnak tűnnek. A XIX. századi, rendkívül technikai jellegű szókincs és a XX. század 

eleji  "germán jogszokások" vagy "germán szokásjog" fennmaradásáról szóló vitákban az az 

uralkodó érzés uralkodik, hogy a jogi romanizáció Nyugaton egyszerűbb folyamat volt, mint 

Keleten. 20 Az, hogy valóban kelet-nyugati megosztottság volt-e a birodalomban a római jog 

alkalmazásában, talán túlságosan leegyszerűsítő ebben a tekintetben. Egy dolog azonban 

egyértelmű. A Római Birodalomban Kr. u. 212 előtt (és bizonyos mértékig utána is) jogi 

pluralizmus uralkodott.21 Másodsorban a jogalkalmazás meglehetősen decentralizált volt, és 

a legtöbb bizonyítékot a városok (különösen a municipium vagy colonia státusszal rendelkező 

városok) szintjén kell keresni.22 Így a flaviai városi alapokmányok és a nemrégiben 

felfedezett Irni, illetve most már Troesmis városi alapokmánya sok fényt vethet ezekre a 

kérdésekre. Továbbá, bár egyes tartományok rendelkeztek provinciális lexszel, amely 

meghatározta a hivatalba lépő kormányzó céljait, célkitűzéseit és hatáskörét, és amelyet talán 

egy római mintára készítettek, nyilvánvalóan nem minden tartománynak kellett feltétlenül 

rendelkeznie ilyen lexszel. 

       Végül meg kell említeni a Kr. u. 212-ben kiadott rejtélyes Constitutio Antoniniana-t. 

Hagyományosan ennek a birodalmi törvénynek tulajdonítják, hogy a római jogot a csak a 

római polgárokra vonatkozó jogrendből olyan jogrenddé alakította át, amely a birodalom 

legtöbb szabad lakosának általános állampolgársággal való felruházása révén területi 

hatályúvá vált. Tekintettel az e törvényt tartalmazó papirusz töredékes jellegére, valamint az 

egymással versengő tudományos rekonstrukciók eredményeként kapott értelmezések széles 

skálájára, úgy tűnik, hogy a kérdésben kevés az egyetértés. Továbbá, ahogy a római 

Egyiptomban Kr. u. 212 után működő bíróságok jogi gyakorlatának bizonyítékait vizsgáló 

közelmúltbeli kutatások kimutatták, a valóság sokkal összetettebbnek tűnik. Egy dolog biztos, 

nevezetesen az, hogy e törvény középtávú hatása nem a helyi jogi szabályok elnyomása volt, 

és nem szüntette meg a helyi bíróságokat vagy az őshonos jogrendeket. 23 

 

 

2. A klasszikus római jog forrásai 

 

 

A klasszikus korszakban a jogforrások fokozatos változásai a köztársaságból a birodalomba 

való átmenetet tükrözik.24 A köztársaság végére a a források közé tartozott a ius civile (a 

Tizenkét Tábla idejéig és még azelőttre visszanyúló archaikus jogi szabályok, beleértve a 

bevett szokásokat is), a comitia által meghatározott kérdésekről25 hozott statútumok (leges), 

az egymást követő praetorok által a praetoriánus ediktummal26 létrehozott ius honorarium, 

amely a ius civile-nek a joggyakorlatból eredő változásait tükrözte, valamint (korlátozott 

mértékben) a jogászok egyes írásai (bár e jogászok írásairól meglehetősen kevés 

információval rendelkezünk, mivel ezek csak másodkézből, későbbi jogászok művein 

keresztül maradtak fenn). 27A késő köztársasági római jog tehát olyan rendszer volt, 

amelyben a jog nagy része, a ius civile, az évszázadok során felhalmozott római jogi kultúra 

terméke volt, és ahol a "néppel" (a különböző népgyűlésekben részt vevő képviselőiken 

keresztül) konzultáltak mielőtt új alapszabályokat hirdettek volna ki. 28Továbbá, a praetors, 

az általuk kölcsönhatás a jogi folyamatokkal, biztosította, hogy az archaikus ius civile 

törvényei szükség esetén "segítve, kiegészítve és javítva" legyenek. 

       A római jog forrásainak területén a legnagyobb átalakulás a római császárok egyre 

kiemelkedőbb alkotmányos helyzetének és jogalkalmazói képességének eredményeként 
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következett be.29 Ez a folyamat fokozatosan és a császári hivatalnokság és általában a 

császári bürokrácia növekedésével együtt zajlott. Vegyük sorra a fent említett jogtípusok 

mindegyikét. Míg a ius civile (beleértve a szokásokat is) megmaradt a római jog alapjának, 

egyre inkább megváltoztatták és kiegészítették. A köztársaságban a római szenátus (senatus 

consulta) határozatai nem rendelkeztek a törvény erejével. Csupán tanácsadó jellegűek voltak, 

és csak akkor kaphattak törvényerőre emelkedést, ha a nép elé terjesztett és a comitia által 

kihirdetett lexbe foglalták őket. A birodalom megjelenésével és a hatalomnak a comitiától a 

senatusra való átruházásával a julio-klaudi császárok alatt egyes senatus consulta-k a jelek 

szerint lextől függetlenül is joghatással bírnak.30 Ahogy Jolowicz megfigyelte: 

A birodalom kezdetétől kezdve a senatus consulta, amely így közvetve módosítja a törvényt, 

általánossá vált, az első ismert a sc. Silanianum Kr. u. 10-ből, amelyet az ediktum egy 

záradékával léptettek hatályba. 

       Idővel azonban, ahogy a szenátus egyre inkább alárendelődött a császárnak, a senatus 

consulta mint jogforrás használata hanyatlásnak indult, és helyébe a császári alkotmányok 

léptek (minden formájukban). 31 Ami a praetorok tevékenységét és a jogi eljárásokban való 

részvételüket illeti, két tényezőt kell szem előtt tartani. Először is, a cognitio-eljárás, azaz a 

bürokratikus birodalmi eljárás lassú, de könyörtelen terjedése, amely kezdte felváltani a római 

bíróságokon működő köztársasági formuláris eljárást, hatással volt a praetor szerepére és 

funkciójára. 32Mivel az előbbi eljárás a császári bürokrácia terméke volt, nem igényelte a 

praetor alakját és az igazságszolgáltatás feletti felügyeletét ugyanúgy, mint ahogyan azt a 

formuláris eljárás megkövetelte. A praetoriánus ediktum végső sorsa különösen jól mutatja a 

császári rendszer felemelkedését. Kr. u. 130 körül Hadrianus császár megbízta Julianus 

(Salvius Iulianus) római jogtudóst, hogy írja le a praetoriánus ediktumot annak végleges 

formájában. 33Ennek az utasításnak egyértelmű volt a következménye. 

       Mostantól kezdve a praetoriánus ediktum nem lesz többé élő dokumentum. Ehelyett úgy 

kezelnék, mint egy megváltoztathatatlan törvényt. Hadrianus odáig ment, hogy elrendelte, 

hogy ezentúl a véglegesített praetoriánus ediktumból eredő minden kétértelműséget új 

császári törvények megalkotásával kell feloldani. 34 A római jogászok írásai, mint a 

klasszikus korszak jogforrása, különös figyelmet igényelnek.35Jusztiniánusz Digestumában 

való (bár szerkesztett formában történő) megőrzésüknek köszönhetően páratlan képet 

nyújtanak a jogtudományi jog természetéről és az abban foglalt vitákról. Mivel a jogtudósok 

fontos szerepet játszottak a római jogban (bár közvetve), az érvelési módjukra gyakorolt 

szellemi hatások bőséges teret adnak a vizsgálatnak.36 Ahogy Peter Stein megfigyelte, a 

klasszikus korszakban a jogfejlődés fő közvetítője a jogászok - mind a császári szolgálatban 

álló, mind a magánpraxist folytató jogászok - által készített irodalom volt. A klasszikus 

korszak jogász-jogát jellemzők  a következőképpen foglalhatók össze. Először is, 

folyamatosan váltották egymást a jog iránt elkötelezett személyek, akik mindannyian ismerték 

és építettek elődeik erőfeszítéseit, akiknek nézeteire hivatkoztak, különösen akkor, amikor 

egyetértettek velük, de néha akkor is, amikor nem értettek velük egyet. Másodszor, csak róluk 

lehet azt állítani, hogy átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magánjogról. Harmadszor, a 

jogtudósok a mindennapi gyakorlatban foglalkoztak a jogszabályokkal, és fel tudták ismerni, 

hogy mikor van szükség a szabályok módosítására vagy reformjára. 37 

       Nehéz túlbecsülni a jogtudósok jelentőségét és a Justinianus-kódexben szereplő 

kiadványaik jelentőségét a római jogi gondolkodás végső megőrzésében. Ha nem lett volna a 

Kr. u. első három évszázad virágzó jogi kultúrája és az ebben az időszakban keletkezett jogi 

irodalom nagy mennyisége a maga sokféle formájában, Jusztiniánusz Digestumának 

összeállítói nemigen tudták volna összefoglalni a római jog klasszikus korszakbeli szellemi 

lényegét. Ezért meg kell erősíteni, hogy a jogirodalom tanulmányozása a római jog 

tudományos újrafelfedezése óta, a késő középkor folyamán a római jog tudományos 

újrafelfedezése óta a kortárs római jogi tudományok élvonalában maradt. Bár az egyes 
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egymást követő korszakok jogtudósai a maguk módján tanulmányozták a római jogi jogot, a 

huszadik század tudományos megközelítésének fókusza a következőképpen foglalható össze. 

Ebben az időszakban a hangsúly az említett személyek személyiségére, tudományos 

teljesítményükre (különösen a műfajok tekintetében, és hogy ez hogyan viszonyul a latin 

irodalomhoz általában), az érvelési módjukra gyakorolt (filozófiai vagy egyéb) hatások 

körére, végül pedig személyes hovatartozásukra (mester-tanítvány) összpontosult. 38 

       A klasszikus korszak jogi jogának három aspektusa érdemel külön említést. Az első a ius 

publice respondendi megadása bizonyos jogászoknak.39 Úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat 

Augustus uralkodása alatt kezdődött, és Hadrianus uralkodása idejére megszűnt. Sok minden 

tisztázatlan maradt ezzel az engedéllyel és annak következményeivel kapcsolatban. Ahogy 

Jolowicz megjegyezte: "Ő [Augustus] nem avatkozott be nyíltan egyetlen jogtudós azon 

jogába sem, hogy azt mondjon vagy írjon, amit akar, de a legkiválóbbak közül néhányat 

megkülönböztetett azzal, hogy jogot adott nekik arra, hogy "a császár felhatalmazásával" 

adjanak választ" ".40 Úgy tűnik, hogy egyes jogászok véleményének nagyobb súlyt adott, 

mint szakértők a bíróságok előtt, de hogy milyen alapon adta ezt meg, és miért tűnik úgy, 

hogy Hadrianus uralkodása alatt megszűnt, nem világos. 

         Egy másik, ezzel összefüggő kérdés a proculiánusok és a szabiniták felemelkedése. A 

jogtudósok e két csoportja, amelyek nevüket kiemelkedő tagjaikról (nem feltétlenül 

alapítóikról) kapták, a római jog egyes pontjairól eltérő véleményt képviseltek. Így a 

Digestum egyes pontjain a szövegek a jogtudósok e két csoportjának ellentétes nézeteit 

mutatják be, általában egy kiegészítő megjegyzéssel arról, hogy a Justinianus-féle 

kompilációban hogyan oldották meg a kérdést. Vegyük a következő példát: D.41.1.7.7 (Gaius, 

Közös dolgok vagy arany dolgok, 2. könyv) Amikor valaki más anyagából készít magának 

valamit, Nerva és Proculus azon a véleményen vannak, hogy a készítő tulajdonában van az a 

dolog, mert ami éppen elkészült, az korábban senkié sem volt. Sabinus és Cassius ezzel 

szemben azon a véleményen vannak, hogy a természetes ész azt követeli meg, hogy az 

anyagok tulajdonosa legyen tulajdonosa annak, amit belőlük készítettek, mivel egy dolog nem 

létezhet anélkül, amiből készült... . (Watson fordítása) 

        A Proculian és a Sabinian közötti felosztás alapja (illetve alapjai) soha nem kerültek 

teljesen tisztázásra.41 Felmerültek érvek a filozófiai és politikai különbségek mellett, de ha 

ezeket tesztelik, úgy tűnik, egyik sem magyarázza meg teljesen, hogy mi volt a különbség e 

két csoport között. A legújabb kutatások ismét felvetették azt a kérdést, hogy ezek fizikai 

értelemben vett iskolák, illetve valóban a tanulás helyszínei lehettek. 42 

       Az utolsó kérdés a jogászok növekvő alkalmazása a birodalmi bürokráciában. A 

hagyományos elbeszélés szerint a jogászok idővel egyre aktívabban részt vettek a 

bürokráciában, akár a császári tanácsok részeként, akár a kormányhivatalok vezetőjeként. Ez 

a független jogászi tevékenység hanyatlásához, és végül a jogász szakma 

bürokratizálódásához vezetett. Ahogy Jolowicz fogalmaz: "Ettől kezdve az alkotmány teljesen 

autokratikus jellege nem engedi meg, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek nem 

közvetlenül a császártól származnak, és bár természetesen a császári törvényhozás valójában 

hivatásos jogászok munkája volt, nevük nem szerepel az általuk megfogalmazott 

jogszabályokon". 43 

 

 

III. Posztklasszikus római jog 

 

 

A Diocletianus 284-es császári trónra lépése és a Nyugati Birodalom 476-os bukása közötti 

időszakot hagyományosan uralkodóháznak nevezik. Alkotmányjogi értelemben ez a kifejezés 

azt az időszakot jelöli, amikor a római császár a birodalomban a jog domináns forrásává válik, 
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gyakran az összes többi jogforrás rovására.44 Ez egyben a császári közszolgálat kiterjedt 

növekedésének időszaka, és a tartományok átszervezésével járt. Jogi értelemben ezt az 

időszakot "posztklasszikus" időszaknak nevezik. Ennek oka, ahogyan a kifejezés is utal rá, 

hogy a kortárs tudósok ezt az időszakot a hanyatlás időszakának minősítették: valóságos 

depresszió a szellemi kifinomultság és a klasszikus" időszak és a klasszikus jog 

Justinianus alatti helyreállítása között. Ennek az értékelésnek két oka van. Először is úgy 

tűnik, hogy ebben az időszakban az önálló jogi tevékenység teljesen megszűnik, és helyét egy 

egyre növekvő (néha nem hatékony) bürokrácia veszi át. Másodszor, a jog a birodalomban 

(amely ekkor még nagyrészt a birodalmi jogból állt), úgy tűnik, hogy nem mindenütt és 

egységesen érvényesült, így teret engedett a helyi gyakorlatok fejlődésének. 

 

 

1. A posztklasszikus korszak jogi szereplői 

 

A gyorsan változó politikai körülmények és a birodalom fizikai formájára gyakorolt hatásuk 

miatt nehéz koherens interjút készíteni a birodalom állapotáról ebben az időszakban. Jolowicz 

a "zűrzavar és rendetlenség" időszakaként jellemezte. Két történelmi esemény figyelemre 

méltó.4546 Először is, Diocletianus Kr. u. 284-ben bekövetkezett trónra lépése véget vetett a 

gyors (többnyire erőszakos) császári trónváltás különösen nyugtalan időszakának. 

Diocletianus és utódja, Konstantin (a "csodálatos megtérés") elsősorban két okból váltak 

halhatatlanná a történelemben. Először is, Diocletianus uralkodása alatt a birodalom kettévált, 

és mindkét felét egy-egy császár és császárhelyettes irányította. Bár ennek az államformának 

a megszilárdulása eltartott egy ideig, a tetrarchia I. Theodosius 395-ben bekövetkezett 

halálára megszilárdult, és ettől kezdve egészen a Nyugati Birodalom Kr. u. 476-ban 

bekövetkezett bukásáig lényegében két római birodalom létezett, mindkettő saját 

közigazgatással. 47Konstantin viszont leginkább a Kr. u. 313-as milánói ediktumról ismert, 

amely ténylegesen véget vetett a keresztények államilag támogatott üldözésének, és amely 

annak a folyamatnak a kezdete volt, amelynek során a Római Birodalom keresztény 

birodalommá alakult át. 

       A római állam társadalmi szervezetéről és bürokratikus átalakulásáról ebben az 

időszakban már sokat írtak. Jolowicz a következőket állapítja meg: "A [birodalom] 

stabilitásának elérése érdekében alkalmazott módszerek közül főleg három volt - a császári 

hatalom keleti mintára monarchiává való átalakítása, a területi felosztás a társrégensek között 

és a közigazgatási gépezet átszervezése.". 48Összefoglalva a legfontosabb változás az volt, 

hogy a római állam bürokráciája jelentősen megnövekedett ebben az időszakban. 49Ez a 

római élet (és jog) minden területére kihatott. Így például a provinciák átszervezése 

megszüntette a császári és szenátori megkülönböztetést. Mostantól minden provincia a császár 

bürokratikus irányítása alá tartozott.50 A császári közszolgálat a császári háztartástól 

elkülönült egységgé vált, és sokkal kezdeményezőbb megközelítést alkalmazott az újonnan 

létrehozott tartományok irányításában (ezzel korlátozva a helyi autonómia elvét városi 

szinten).51Végül a köztársasági cursus honorum utolsó maradványait is eltüntették, és 

helyükbe a közszolgálat új hierarchiája lépett. Erre az időszakra a császár lett a birodalom 

egyetlen törvényhozója, és bár a császári tanács (amelyet most konzisztóriumként ismertek) 

megmaradt, alig lett több, mint hangadó testület. 52 

       Ami a korszak társadalmi és gazdasági körülményeit illeti, az általános gazdasági rossz 

közérzetre utaló jelek vannak (ezért léptették életbe Diocletianus rendeletét a maximális 

árakról).53 Ami a Római Birodalom társadalmi szervezetét illeti, a tudósok rámutattak arra, 

hogy a társadalom ekkorra már sokkal rétegzettebbé vált. Ahogy Jolowicz megjegyzi: "a késő 

római birodalom társadalmi szerkezetét merev osztályrendszer jellemzi, amelyben minden 

osztálynak meghatározott feladatokat kell teljesítenie az állam javára".54 Mivel már a helyi 
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elöljáróságok betöltése is nehézségekbe ütközött a velük járó túlzott anyagi terhek miatt, az 

állam magánszemélyeket kényszerített e feladatok ellátására.55 A folyamatos 

élelmiszerellátás fenntartása érdekében kialakult a bérletnek egy olyan formája, a kolonátus, 

amelyben a bérlők kevés mozgási szabadsággal rendelkeztek, és gyakorlatilag a földhöz 

voltak kötve, még ha szabadok is voltak. 56 

 

 

2. A posztklasszikus jog forrásai 

 

 

Mivel ekkorra már hatalmas mennyiségű birodalmi törvényt hirdettek ki, és mivel a tetrarchia 

néha csak a birodalom saját részére hirdette ki a törvényeket, a (régebbi) birodalmi törvények 

általános alkalmazása és alkalmazási körük (csak részben vagy az egész birodalomban) 

vitatott kérdéssé vált.57 Mivel az önálló jogtudományi tevékenység szinte teljesen megszűnt, 

hasonló kérdés merült fel a klasszikus korszak kiemelkedő jogászainak műveinek a bírósági 

ügyekben való felhasználásával kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy miként 

kezeljék a jogi tanítással kapcsolatos kérdésekben eltérő véleményüket. A kérdést végül a 

császári törvényhozás, az ún. idézési törvény" nevű, i. sz. 426-os törvénykönyv, amely a 

Theodosiánus törvénykönyvben maradt fenn.58Bár a modern tudósok ezt a törvényt a jogi 

normák hanyatlásának jeleként ragadták meg, érdemes rámutatni arra, hogy Digest hiányában 

és a jogtudományi írások évszázadai előtt ez a pragmatikus intézkedés nagymértékben javítja 

a jogbiztonságot. Jolowicz megjegyzi, „A jogi tekintélyek ilyen mechanikus kezelése 

világosan mutatja, hogy a jogtudomány milyen alacsony szintre süllyedt, és - ha szükséges 

volt - igazolja azokat a szigorításokat, amelyeket Theodosius törvénykönyvének 

bevezetőjében saját korának jogászaira alkalmaz. A jogban, ahogy Buckland fogalmaz, a 

véleményeket a súlyuk, nem pedig a számuk alapján kell értékelni. Mindazonáltal a lefektetett 

szabályok legalábbis elméletileg Justinianus idejéig érvényben maradtak.”. 59 

      Ami a jogtudományi tevékenységet illeti, bár biztosan voltak még jogtudósok, egyikük 

sem ismert név szerint, ellentétben a klasszikus korszak elődeivel. A jogászok jelenlétének 

folytatódnia kellett, amire a növekvő birodalmi bürokrácia és a korabeli értelemben vett jogi 

iskolák megjelenése enged következtetni a keleti és nyugati nagy központokban, ahol a 

diákokat a jog alkalmazására oktatták. 60 

       A rendelkezésre álló források alapján különbséget kell tenni a Nyugati Birodalom Kr. u. 

476-ban bekövetkezett bukása előtti és az azt követő időszak között.61 A nyugati birodalom 

bukása előtti időszakra vonatkozóan egyes források nyugatról, mások keletről maradtak fenn. 

A Kr. u. 476 utáni időszakra vonatkozóan a Nyugati Birodalom utódállamainak számos 

római-germán jogi kódexe értékes információkkal szolgál a római és germán népek közötti 

kapcsolatról, és ezek alapján bizonyos következtetéseket lehet levonni a római jog 

fennmaradásáról ebben az időszakban. Nyugaton a Kr. u. 476 előtti időszakra vonatkozóan a 

fennmaradt jogforrások közül vitathatatlanul a Kr. u. 438 körül keletkezett Theodosiánus 

kódex a legbefolyásosabb. 62Ez a II. Theodosius uralkodása alatt készült kódex kísérlet volt a 

birodalmi jog rendszerezésére, és úgy tűnik, hogy két korábbi magánjogi törvénykönyvön 

alapult, a császári törvények gyűjteményein, nevezetesen a Codex Gregorianus és a Codex 

Hermogenianus volt ez. Bár ez utóbbiak nem maradtak fenn, a tudósok bizonyos fokú 

pontossággal nyomon tudták követni a Theodosiánus kódexre gyakorolt hatásukat.63 A 

Theodosiánus kódex az utóbbi években a következőkké vált a római jogtudósok és a 

későbbi birodalom kutatói is intenzív tanulmányok középpontjába kerültek.64  Ennek két oka 

van. Először is, a kódex elsősorban a közjoggal foglalkozik. Bár II. Theodosiusnak 

szándékában állt egy hasonló magánjogi kódex megalkotása, ez a terv soha nem valósult meg. 

A legújabb kutatásokból az is kiderül, hogy a Theodosiusi kódex nem a szó modern 
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értelmében vett kódex (azaz nemcsak a megalkotásakor hatályos jogot tartalmazza, hanem 

bizonyos, már hatályon kívül helyezett történelmi rendelkezéseket is, hogy ezek történetét 

érzékeltesse). Ez a közjogi hangsúly és a hosszú fókusz tehát számos lehetőséget biztosít a 

modern tudományos kutatás számára. 

       A Theodosiánus kódexen kívül a Nyugaton fennmaradt források három kategóriába 

sorolhatók.65 Az első ezek közül a rejtélyes Collatio, egy olyan mű, amelyben a római jog 

egyes szabályait Mózes törvényeivel hasonlítják össze.66 Ezzel a művel kapcsolatban sok 

minden bizonytalan maradt, nem utolsósorban a szerző kiléte és a mögötte álló motivációk. A 

második a Fragmenta Vaticana, egy nagyobb mű egy része, amely császári alkotmányokat és 

a korábbi római magánjog egyes részeit is tartalmazza. A Collatio-hoz hasonlóan ezzel a 

művel kapcsolatban is sok minden vitatott. További előnye, hogy a Collatio-hoz hasonlóan 

néha a római jognak egyébként csak a Corpus Iuris Civilisben való átadásuk révén ismert 

részeit más formában őrzi meg, így lehetővé teszi az összehasonlítást. Az utolsó kategóriába a 

klasszikus korszak jogi irodalmához kapcsolódó művek tartoznak, mint például Pál 

Sententiae-ja vagy Ulpianus Epitome-ja, még ha a szerzők, akiknek tulajdonítják őket, nem is 

állították össze őket. A keletről fennmaradt források száma kevesebb; néhány glossza 

Ulpianus Sabinusról szóló művéről és a szír-római jogi könyvről, amelyről nem sokat tudunk. 

       Végezetül beszélni kell az úgynevezett "római-germán" kódexekről, amelyek közvetlenül 

a Nyugati Birodalom összeomlása után jelentek meg.67 Ezek közül három figyelemre méltó, 

különösen azért, mert úgy tűnik, hogy a római jogkezelési módot követik (azaz írott jog kódex 

formájában), szemben az íratlan szokásokkal, mint ami a "germán" törzseknél volt a norma. 

Ahogy Jolowicz megjegyzi: „A germán törzsek birodalmon belüli letelepedése magával hozta 

a személyi jog elvének újbóli bevezetését, mivel bizonyos mértékig megtartották mind saját 

szervezetüket, mind saját jogukat, míg a provinciálisok, akik között letelepedtek, továbbra is a 

római rendszer szerint éltek. Amikor a királyok függetlenné váltak, nem változtattak ezen a 

helyzeten, és egyes esetekben valóban külön, római anyagon alapuló törvénykönyveket adtak 

ki római alattvalóik számára”. 68 A szóban forgó három, nevezetesen a vizigótok, az 

ostrogótok és a burgundok törvényei mind a római jog különböző részeinek hatását mutatják 

(gyakran kifejezetten idézve), és különböző következtetéseket lehet levonni a különböző jogi 

kultúrák közötti kapcsolatra vonatkozóan. 69 

 

 

IV. Következtetések 

 

Bizonyos szinten furcsának tűnik, hogy egy európai jogtörténeti kézikönyv keretében a római 

jogról írjunk egy fejezetet anélkül, hogy a jusztiniánuszi projekttel is foglalkoznánk. Végül is 

ez az a projekt, amely a későbbi középkortól kezdve a tudósok figyelmének középpontjába 

került. Ezzel együtt a jusztiniánuszi projekt bizonyos szinten csupán a római jog legjavának 

összeállítása. Bár ez burkolt kritikának tűnhet, nem az. Sok minden szól a Corpus Iuris Civilis 

összeállításán és tartalmán való elmélkedés mellett. De e mű tartalmát nem lehet igazán 

megérteni anélkül, hogy a szöveg mögé néznénk. A római jog egy fejlődő jogi kultúra 

terméke volt, amely számos különböző módon lépett kölcsönhatásba a társadalommal. A 

Corpus Iuris Civilis mögé lépve a benne foglalt jog szereplőihez és forrásaihoz, páratlan 

betekintést nyerhetünk abba, hogy a különböző korok rómaiak hogyan gondolkodtak a jogról. 
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                                   9. Az antik római jog intézményei 
                                                    Luigi Capogrossi Colognesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet gyors áttekintést ad a római közjogi és magánjogi intézmények történetéről, a 

korai kezdetektől, a királyok féllegendás korától a császárkor későbbi fejleményeiig. 

Fordulópontot jelentett a királyságból a köztársaságba való átmenet és az állampolgárság új 

megalapozása a családi vagyonon, a klánok és nemzetségek kizárólagossága helyett. De még 

ennél is fontosabb volt a XII. táblázatok írott jogszabályainak jóváhagyása, amelyek minden 

polgár számára elegendő ismeretet adtak a római joganyagról, a consuetudináris törvényekről. 

Ettől kezdve a római polgárságot a személyes szabadsággal és a jogállamisággal 

azonosították. A politikai és katonai sikerek nyomán Róma az i. e. IV. század vége és az i. e. 

III. század első fele között képes volt központi hatalomként érvényesülni Itáliában és a 

Földközi-tenger nyugati részén. Ettől kezdve a római hegemóniát egyre több városra és helyi 

lakosságra gyakorolták, amelyek római latin gyarmatok vagy római municipia formájában 

szerveződtek. 

Csak az i. e. utolsó évszázadban egységesítették ezeket a különböző statútumokat azzal, hogy 

minden itáliai számára megadták a római polgárjogot. Ugyanebben az időszakban a római 

polgári jog, amelyet a római praetorok alkalmaztak a magánperesekre, igen összetett és 

kifinomult szabályrendszerré vált. A birodalommal a rendszer nem változott meg hirtelen, bár 

a Princeps kezében összpontosult az igazságszolgáltatás utolsó hatalma, és ő lett az új 

jogszabályok egyetlen forrása. Így a római jogrendszer először épült racionális és koherens 

sémákra, és vált modellé, amelyet az antikvitás továbbadott a késő középkori Európának. 

Kulcsszavak: ius civile, praetor, tizenkét tábla, konzulok, szenátus, imperium, res publica, 

princeps, önkormányzati szervezet, provinciae. 

 

 

 

 

I. A római jogrendszer eredete 

 

 

1. Az archaikus város politikai struktúrája 

 

A Kr. e. nyolcadik század közepére, nagyjából a Róma születésének hagyományosan 

megadott időpontjára, Kr. e. 753-ra, a Palatinus hegy különböző kis települései 

egybeolvadtak. Végül a Quirinalon lévő közösség is csatlakozott ehhez az új, kibővült 

faluhoz, és a Capitoliumon lévő vallási központ is a része lett, a közte lévő völggyel együtt, 

amely később a város életének központja, a Forum lett. A hagyomány szerint a lakosságot 

először kuriáknak nevezett körzetekre osztották fel, amelyek száma végül harminc volt. Az 

egyes körzeteket egész családok és nemesek alkották, amelyek elsődleges feladata az volt, 

hogy 100 fegyverest és tíz lovast adjanak a város hadseregének. De a curiae-ra való felosztás 
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adta a legkorábbi polgári gyűlés, a comitia curiata, azaz a curiate gyűlés szerkezetét is. A 

városi közösség társadalmi szerkezetét két alapvető elem támasztotta alá. A familia proprio 

iure egy olyan társadalmi rendszert tükrözött, amelynek középpontjában a monogám házasság 

állt, és egy házaspárt foglalt magában utódaikkal együtt, akik általában mindannyian a 

következőkhöz tartoztak ugyanahhoz a háztartáshoz tartoztak. Ebben a szigorúan 

patriarchális rendszerben a rokonság kizárólag a férfi vonalon keresztül öröklődött: 

"agnaticus" volt (az adgnatus szóból, az apai ági vérrokonságból). Kétségtelen, hogy a családi 

egységnek ez a formája már létezett a különböző településeken, mielőtt azok egy várossá 

olvadtak volna össze, de ez utóbbi megerősíti normatív státuszát. 

       A város társadalmi szerkezetének második alkotó eleme a gens volt, egy nagyobb 

csoportosulás, amely a köztársasági korszakban és azon túl is kiemelkedő társadalmi szerepet 

játszott, bár korai politikai szerepe a város növekedésével egyre inkább erodálódott. A gens 

gyakran jelentős számú, azonos nevet viselő családot foglalt magában, amelyeket egy valós 

vagy feltételezett ősöktől való közös származásuk egyesített. A legrégebbi gensek gyökerei az 

őskori falvakban gyökereztek, amelyek az archaikus várossá egyesültek; így lehetséges, hogy 

Róma polgárai kezdetben kizárólag gensekből álltak, de ez hamarosan megváltozott a város 

dinamizmusa és növekvő ereje által vonzott egyének Rómába vándorlása következtében. Míg 

a családszerkezet minden római számára azonos volt, a gentes rendszer csak a római 

társadalom csúcsán álló csoportokat foglalta magában, és ez lett az alapja egy olyan 

arisztokrácia kialakulásának, amely szinte kizárólag a korai szenátus sorait töltötte be. 

       A várost egy rex irányította, aki politikai és katonai vezetőként, valamint a város 

főpapjaként is szolgált. Hatalmát a kurátusi gyűlés előtt tartott ünnepélyes inauguratio 

ceremóniával ruházta fel, és számos katonai és politikai segítő, valamint több vallási 

kollégium segítségével kormányzott.1 Ezek közül a legfontosabbak közé tartozott a 

pontifexek kollégiuma, a város jogi és vallási intézményeinek felügyelői, olyan szféráké, 

amelyeket a rómaiak ius és fas néven emlegettek. 

       A pápák azonban nem csupán megőrizték és továbbadták Róma ősi örökségét. 

ius vagy szokásjog, hanem inkább folyamatosan újraértelmezték és kiigazították annak 

előírásait. Az inauguratio nem az egyetlen alkalom volt, amikor a nép a kúrián gyűlt össze. A 

rex a várost érintő legfontosabb döntések jóváhagyására is összehívta. A curiaia gyűlésén a 

polgárok ebben a korai időszakban valószínűleg nem egyenként szavaztak, inkább csak arra 

voltak hivatottak, hogy általános egyetértésüket adják a rex intézkedéseihez. A város politikai 

felépítésének harmadik eleme a patres volt. A vének e tanácsát ugyanazzal a kifejezéssel 

jelölték - patres -, amelyet a családfőre és általánosabban az arisztokrata gentes tagjaira 

használtak. A kezdetben 100, majd később 300 tagból álló tanács, amely végül senatus néven 

vált ismertté, fontos szerepet játszott a város kormányzásában, tanácsot adott a rexnek, és a 

rex halála esetén közösen tanácsot adott a rexnek, az utód kinevezése előtti interregnum alatt 

gyakorolja tisztségeit. 

 

 

2. Korai római jogi intézmények 

 

 

Nem szabad elfelejteni, hogy a korai római jog alapvetően a familiae proprio iure különböző 

patres közötti kapcsolatokra vonatkozott. Így formalizálta, a végletekig fokozva, a társadalom 

patriarchális jellegét, amely szerint csak a férfiak számítottak, és csak a családfők járhattak el 

jogi és gazdasági ügyekben. A háztartás minden tagja, bármelyik nemhez tartozott is, a 

közvetlen leszármazási vonalban legidősebb férfi patria potestas alá tartozott (Ulp. Reg. , 5. 

1). Saját tulajdonuk nem lehetett, és szinte teljes mértékben az ő hatalmában álltak. Csak a 

paterfamilias halála után fiai, sui iurisokká válva, új patresként vehettek részt a város jogi és 
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gazdasági életének teljességében. Jellemzően a fiúk és a leányok egyformán örököltek, de míg 

a fiúk teljesen függetlenek voltak, amint megszabadultak az apa potestasától, a leányok csak 

egy gyám beleegyezésével élhettek az örökségükkel, aki az archaikus szabályoknak 

megfelelően a legközelebbi rokon volt. Ez utóbbi egyben a nő örököse is volt, mivel nem 

tudott végrendelkezni. Idővel azonban a római jogtudósok lehetővé tették, hogy a pater 

megkerülje az archaikus szabályokat azzal, hogy végrendeletében egy általa választott 

gyámot, a tutor testamentarius-t nevezett meg. Sőt, a késő köztársasági időkre a nők is 

választhattak maguknak megbízható gyámot, ami tovább erodálta az eredeti patriarchális 

rendszert. 

      Amikor egy lány vagy unoka házasságkötéskor elhagyta a családját, már nem a saját apja, 

hanem a férje családjának páterének potestas-a alá tartozott. Valójában a matrimonium cum 

manu, a házasság legősibb formája esetében a feleség egy fiktív mechanizmuson keresztül 

csatlakozott férje családjához, amelynek során férje "lányának" tekintették. 2 

       A római társadalom tehát kezdettől fogva biztosította, hogy minden jogügylet és 

magánjog, különösen a gazdasági jellegűek, a patres előjoga maradjon, minden más családtag 

kizárásával. A patres jogai között döntő fontosságú volt a dolgok feletti hatalom, különösen az 

ingatlanok és a föld, amelyek termelése elengedhetetlen volt a csoport túléléséhez. A legenda 

ismét Róma névadó hősének, Romulusnak tulajdonítja a magánföldtulajdon megteremtését a 

heredium (körülbelül két holdnyi terület) kiosztásával minden római polgárnak. A 

mezőgazdasági területek növekedésével - akár az erdők kiirtásával, Latium hatalmas 

mocsarainak lecsapolásával, akár hódítással - a teljes tulajdonban lévő földegységek a 

következők lettek. az egyes páterek által birtokolt földrészvények száma nőtt. Ebből az 

időszakból származik a nagyobb értékű dolgok (Róma korai agrárgazdasága számára) és az 

egyéb javak archaikus megkülönböztetése. Ezeket res mancipi és res nec mancipi néven 

jelölték. A res mancipi csak a mancipatio, egy rendkívül hivatalos szertartás, vagy a cessio in 

iure nevű fiktív per során cserélhetett gazdát. A 3res nec mancipi ehelyett a tárgy egyszerű 

átadásával (traditio) szállt át. 

        Annak érdekében, hogy megvédjék egy pater jogát bizonyos vagyontárgyakhoz, ha egy 

másik pater azt a sajátjaként követelte, mindkét fél megjelent a rex előtt, és egy szimulált 

versenyt vívtak, amelyben eskü (sacramentum) letételével egybekötött fogadásra hívták ki 

egymást. Miután a rex - és később a városi elöljáró - felszólította a feleket, hogy távolodjanak 

el a kérdéses tárgytól (vagy föld vagy ingatlan esetében egy azt helyettesítő szimbólumtól), 

egy bírónak választott polgárra bízta a bizonyítékok értékelését és a győztes kihirdetését. Ez 

volt a római per egyik legrégebbi formája, a legis actio sacramento. 

       Az archaikus Róma azonban nemcsak a dolgok, hanem az emberek felett is elismerte az 

egyén hatalmát. Ebben a korai szakaszban a római polgárok maguk is kerülhettek más 

hatalma alá, talán pénzügyi gondok miatt vagy egy törvénytelen cselekedet elkövetésének 

büntetéseként. Erre a mancipatio egy sajátos alkalmazásával került sor, amelynek során egy 

rászoruló ember a személye biztosítékául adósságot vállalt: az adóst nexusnak, 

"megkötözöttnek" definiálták. Ha az adósságot nem fizették meg az esedékességkor, a 

hitelező egy erőteljes eljárási eszközt, a manus iniectio-t alkalmazhatta, amelynek 

eredményeként az adós - bár bizonyos formai szabályok betartásával - ki volt szolgáltatva 

hitelezőinek, és szabadságát vagy akár életét kockáztatta, ha az adósságot nem fizették ki. 

       Ha valaki jogtalan cselekményt követett el - például lopást vagy egy polgár 

megtámadását -, köteles volt a sértettnek a kár értékének többszörösét kitevő pénzbeli 

kártérítést fizetni (ez az elv már a Tizenkét Tábla idején is érvényben volt, és felváltotta az 

elkövetőkkel szembeni pusztán fizikai megtorlást). Ha a cselekményt elkövető személy még 

páter potestátusában állt, ez utóbbi mentesülhetett a kötelezettség alól azáltal, hogy a 

felperesnek átengedte az elkövető személye feletti jogi és anyagi tulajdonjogot. 
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       Az is előfordulhatott, hogy egy kisbirtokos nehézségek esetén a szomszédjához fordult, 

hogy a következő aratásig elegendő mezőgazdasági terméket szerezzen be. A kölcsön tehát 

kötelezettséget (az archaikus mutuum) teremtett arra, hogy a másik polgártól kölcsönvett 

ember a kölcsönzött dolgokat (nemcsak az élelmiszert, hanem a pénzt is) ugyanolyan 

mennyiségben és fajtában, kamatfizetés nélkül visszaadja. 

 

 

 

II. A város intézményei és joga: A Work in Progress 

 

 

 

1. A patrícius kormánytól az arisztokratikus köztársaságig 

 

 

Kevesebb mint két évszázad alatt Róma politikai előkelő pozíciót szerzett Latiumban, 

köszönhetően stratégiai helyzetének (a Tiberis folyó egyik kulcsfontosságú gázlójának és az 

emberek és áruk mozgásához használt útvonalak ellenőrzésének), valamint annak, hogy képes 

volt vonzani a szomszédos népcsoportokat, köztük - ami fontos - az etruszkokat. A Közép-

Itália szívében (a mai Toszkána, Umbria és Észak-Lázia között) fekvő etruszkok az i. e. VII. 

századra nagy jólétre és jelentős politikai hatalomra tettek szert. Róma utolsó királyai etruszk 

származásúak voltak, és radikális reformokat vezettek be a város politikai és katonai 

szervezetében. Irányításuk alatt a hadsereg összetétele megszűnt az ősi curiae-rendszeren 

alapulni, és helyette egy új rendszerhez kapcsolódott, amely a lakosságot centuriák szerint 

osztotta el. A polgárokat ezentúl vagyonuk (vagy inkább az egyes paterfamiliák vagyona) 

szerint sorolták be. Végső formájában a hadsereg és politikai megfelelője, a centuriátus gyűlés 

193 századból állt, amelyek öt osztályba voltak osztva (a magasabb, gazdagabb osztályok 

századai nagyobb számban voltak jelen, bár kevesebb polgárból álltak).4 A köztársasági 

korszakban a centuriátus gyűlésen a többséget úgy érték el, hogy megszámolták, hány század 

támogatott egy törvényjavaslatot vagy jelöltet. 

       A következő nagy változásra i. e. 509-ben került sor, amikor Rómában egy hirtelen 

felfordulás a király elűzéséhez és a köztársaság megalapításához vezetett. Ez a város 

történetében egy zavaros időszakot nyitott meg, amelyet súlyos politikai és társadalmi 

konfliktusok jellemeztek, és amely csak a Kr. e. IV. század közepén ért véget. A város 

politikai szervezetében a király helyébe két, széleskörű hatalommal rendelkező, de csak egy 

évig hivatalban lévő és egymás intézkedéseit megvétózni képes magisztrátus lépett - a 

konzulok. Hatalmuknak ez a korlátozása hozzájárult a szenátusnak mint a római politika 

döntőbírájának és építészének szerepének megerősödéséhez. A római magisztrátusok 

rendszere hierarchikus séma szerint alakult ki: a csúcson a két konzul állt, akiket i. e. 367 után 

a praetorok követtek (kezdetben csak egy, később kettő vagy több). Ők gyakorolták a város 

szuverenitását (imperium) képviselő legfőbb uralkodói hatalmat: a katonai parancsnokságon 

kívül a hatáskörrel rendelkeztek a centuriátusi gyűlés összehívására, hogy új törvényeket 

javasoljanak és rendes bírákat válasszanak, valamint a szenátust is összehívhatták a fontosabb 

politikai kérdések megvitatására. Imperium nélkül, de nagy hatalommal és tekintéllyel 

rendelkeztek a cenzorok, akiket ötévente választottak meg, hogy elkészítsék a római polgárok 

összeírását, beleértve a szenátorok listáját is. 

       Az új alkotmányos rend számos alacsonyabb rangú magisztrátust (köztük quaestorokat és 

aedileseket) is tartalmazott, amelyek meghatározott hatáskörökkel, de kevesebb hatalommal 

rendelkeztek. Az új rendszer kiépítésének folyamata hosszadalmas és nehéz volt, mivel olyan 

súlyos társadalmi konfliktusok közepette zajlott, amelyek a város létét is veszélyeztették. A 
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rex eltörlése után a közvetítő szerepének elvesztése csak tovább súlyosbította a patrícius 

arisztokrácia és az egyszerű polgárok tömegei közötti ellentéteket. Az utóbbiak nemcsak a 

köztársasági magisztrátusból és a szenátusból voltak kizárva, hanem a város megművelhető 

földjeinek nagy részéhez sem fértek hozzá, amelyek az arisztokrata gentes kezében maradtak. 

A plebs erőteljesen reagált, és sikerült aláásnia a patríciusok felsőbbrendűségét, mígnem a Kr. 

e. IV. század közepére jelentős politikai egyenlőséget ért el. 

       A köztársaság eszméje, mint a libertas alapja, a köztársasági Róma egyik központi tétele, 

viszont kapcsolódik az egyes polgárok sérthetetlenségének eszméjéhez, amelyet az új 

rendszer első éveiben formálisan egy olyan törvénycsomag szentesített, amely megtiltotta, 

hogy egy bíró a gyűlésen összegyűlt nép beleegyezése nélkül halálbüntetést szabjon ki. 

Később a plebs nemcsak a saját gyűlés összehívásának jogát nyerte el, hanem azt is, hogy a 

plebsből tribunusokat nevezzen ki, akik az érdekeiket védték. A tribunusok sérthetetlenek 

voltak, és jogukban állt megvétózni bármely más városi testület intézkedéseit. 5A plebs azt is 

elérte, hogy a város törvényeit írásban rögzítsék, és ne a pontifexek kollégiumának 

kizárólagos hatáskörébe tartozzanak. A Kr. e. 449-ben kihirdetett Tizenkét Tábla az egész 

római jog alapjának tekinthető (Liv., ab Urb. cond. , 3. 34. 6). Végül, i. e. 367-ben a Liciniae-

Sextiae törvények előírták, hogy a két római konzul közül az egyik plebejus lehet, és korlátot 

szabtak annak a földterületnek is, amelyet egy-egy patrícius megszerezhetett, ami közvetve a 

plebejusok javát szolgálta. 6A köztársasági alkotmány utolsó darabjai ezután kerültek a 

helyükre azzal, hogy a városi kormányzatban a többi magisztrátus mellett bevezették a praetor 

magisztrátust, amelynek feladata a magánemberek közötti igazságszolgáltatás. 

        Ettől kezdve a köztársaságot a szenátus és a két konzul, valamint a praetor és a két 

cenzor irányította. A cenzorok kivételével az összes többi elöljárót évente választották meg a 

gyűlések. Általában, a cenzorok a szenátus új tagjai közé azokat vették fel, akik korábban 

magisztrátusként szolgáltak, kezdve a magasabb rangúakkal. Ez a politikai rendszer nem 

fejlődött a demokrácia formája felé, hanem továbbra is egy politikai-katonai arisztokrácia 

irányította, amely ősi patrícius családokból és a plebejus elit tagjaiból állt. A köztársaság 

fennállása alatt pedig a szenátus szerepe továbbra is központi szerepet játszott. 7 

 

 

2. A tizenkét tábla törvénye 

 

A tizenkét táblázat általában megerősítette a szokásjogot, ugyanakkor többféleképpen 

módosította is azt. A családokat érintő talán legnagyobb újítás a trinoctium bevezetése volt. 

Ez a pontifexek által kitalált csel lehetővé tette, hogy a nő házasságkötéskor ne menjen át a 

férje manusába; így a nő a férje családján kívül maradt. A sine manu házasság végül a 

normává vált, ami gyengítette a római társadalom patriarchális jellegét, és idővel elősegítette 

a nők jogi és társadalmi emancipációját. 

       A Tizenkét Tábla által bevezetett (vagy megerősített) döntő szabály kimondta, hogy a 

magánszemélyek közötti hivatalos ügyletben tett szóbeli kijelentéseknek joghatása van. Ez 

különösen a mancipatio-ra vonatkozott, amelyet most már egy tárgy (mancipi) árért való 

cseréjén kívül számos más célra is fel lehetett használni. Ez a szertartás különösen arra volt 

alkalmas, hogy a páter halála esetén a páter vagyonával való rendelkezésről rendelkezzen. 

     Úgy tűnik, hogy a korai Rómában a végrendeleti öröklés volt a norma. A háztartás azon 

tagjait, akik a pater halála után sui iuris lettek (és így már nem tartoztak a potestas vagy 

manus hatálya alá), nemre való tekintet nélkül egyformán heredesnek tekintették. A Tizenkét 

Táblázat megállapította, hogy ilyen heredes hiányában a legközelebbi egyenesági rokonok 

örökölték a birtokot; ezek hiányában az a férfi gensére szállt. Az ókori szokásjog azt is előírta, 

hogy a gyermektelen pater a kuriátusi gyűlés hivatalos hozzájárulásával fiktíven fiává 
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fogadhatott egy másik pater-t (adrogatio), vagy kijelölhette őt örökösének, szintén a gyűlés 

előtt (testamentum calatis comitiis).  

       A Tizenkét Táblázat fent említett szabálya alapján a páterek megengedték, hogy a páter 

egyetlen mancipatio útján átruházza a teljes birtokát, az átruházás csak a halála után lépett 

hatályba, és a "vevőt" arra kötelezte, hogy a birtokot a páter által kijelölt különböző 

személyek között ossza szét. Idővel a pontifexek értelmezése ezt a mancipatio-t nem mássá 

csökkentette, mint egy olyan aktussá, amely hét tanú jelenlétében (a szükséges számú tanú 

jelenlétében) érvényesítette az írásos végrendeletet. a mancipatio bármelyik formájához 

szükséges állampolgárok száma).8 A végrendeletnek meg kellett jelölnie egy örököst, aki 

átveszi az örökhagyótól a vagyon tulajdonjogát, de a család szent kultuszát is, ami a római 

vallási gyakorlat fontos jellemzője volt. Ez nagy jelentőségű újítás volt, és a római 

arisztokrácia következetesen élt is vele, nem utolsósorban barátságok és politikai szövetségek 

megerősítésére, azáltal, hogy egyes javakat legati, azaz hagyatéknak nevezett különleges 

rendelkezésekkel ruházott át. Végrendeletében a pater egy vagyonkezelőt is kijelölhetett a 

lánya gyámjául (lásd az I.2. szakaszt). Továbbá rendelkezhetett úgy is, hogy a tulajdonában 

lévő rabszolga halála után szabadságot kapjon. 

       A legtávolabbi ókorban keletkezett és az archaikus eljárásokban széles körben használt 

ígéret volt az ígéret arra, hogy megtesznek vagy adnak valamit, amelyet a spondeo ("ígérem") 

igét tartalmazó formális kérdéssel indítottak el. A formula rögzített volt: a kérdésre dari 

spondes? ("vállalod-e, hogy közvetítesz?") a válasz egyszerűen a spondeo volt. Absztraktsága 

és az a lehetőség, hogy bármilyen ügyletet - legyen az facere vagy dare - kötelezettséggé 

alakíthatott át, a sponsio döntő társadalmi és gazdasági szerepet játszott, és lehetővé tette, 

hogy a római jogrendszer gyakorlati szempontból hatalmasat lépjen előre. 

      Többek között a római ius civile-ből kizárt külföldiek is hozzáférhettek, de az ő esetükben 

a spondeo igét stipulo váltotta fel. Ennek köszönhetően a stipulatio Róma kereskedelmi és 

pénzügyi rendszerének központi eszközévé vált a császárkorig. Ami a tulajdonjogot illeti, a 

Tizenkét Tábla egyik alapvető szabálya kimondta, hogy az akár egy dolog puszta 

birtoklásával is megszerezhető, ha azt egy vagy két évig folyamatosan birtokolták, attól 

függően, hogy ingóságról van-e szó vagy sem. Ez az usus, amelyet később usucapio-nak 

neveztek el (miután a római jogászok követelték, hogy megfelelő jogi alapot kapjon), a 

jogbiztonság egyik forrása volt, amelyet a modern kontinentális jogrendszerek közvetlenül a 

római jogból örököltek. 

      Akár Romulustól származik, akár nem, a Tizenkét Tábla idejére az egyéni földtulajdonlás 

jól meghatározottnak tűnik, és úgy tűnik, hogy a Tizenkét Tábla a sérthetetlen határokkal 

körülzárt kis földterületek autonómiáját szentesíti. A Tizenkét Táblázat a mezőgazdasági 

földeken keresztül vezető alapvető útjogokat is biztosította, megakadályozva, hogy a 

földtulajdonosok megváltoztassák a közös tulajdonban lévő utak méretét vagy helyét. Egy 

másik eljárási eszköz - az actio aquae pluviae arcendae -a tulajdonosok ellentétes érdekeinek 

összeegyeztetését szolgálta, akik meg akarták védeni ingatlanjukat a felesleges esővíztől. 

Megtiltotta a magasabban fekvő tulajdonosnak, hogy növelje a víz áramlását, és ezzel 

károsítsa az alacsonyabban fekvő ingatlant; hasonlóképpen megakadályozta, hogy az utóbbi 

tulajdonosa olyan gátakat építsen, amelyek miatt a víz a felette lévő telken stagnálna. Ez a 

potenciálisan ellentétes érdekek közötti kikényszerített egyensúly figyelemre méltó előrelépés 

volt az archaikus Rómához képest, ami indokolta e rendelkezés továbbfejlesztését még a 

birodalom alatt is. 

       A víz azonban az élet alapvető eleme volt, akár az ember, akár az állatok, akár maga a 

talaj számára. Innen ered a nagy, évelő folyók, tavak és más, a régió életében alapvető 

fontosságú víztestek közcélú jellege, kezdve a Tiberisszel, amelynek partján Róma 

keletkezett. Hasonló logika szerint, mint amit a fő közvizek esetében alkalmaztak, a rómaiak 

szentesítették az egyének szabadságát az ilyen víztestek használatában, különösen a hajózás 
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érdekében. A római jogtudósok később mind az utakat, mind a vizet közforgalmúnak 

nevezték, mivel "közhasználatra" szánták. 

 

 

 

III. Római jog a változás korában 

 

 

 

1. A köztársasági Róma fénykorában 

 

A Kr. e. 367-ben bekövetkezett politikai és intézményi konszolidáció a római jog új szakaszát 

nyitotta meg. Ekkor a praetor hatékony és tekintélyes felügyelete a polgári perek felett 

megújította és kiszélesítette a római magánjog régebbi formáinak alkalmazását. Erőteljes 

lendületet adott ennek a fejlődésnek a jogtudomány virágzása, amely akkor következett be, 

amikor egyre több római polgár kezdett el foglalkozni a jogi eszmék és intézmények 

tanulmányozásával, betörve egy olyan területre, amelyet korábban a római jogászok 

monopolizáltak. A jogi ismereteknek ez az egyre bővülő tárháza döntő fontosságúan 

hozzájárult a Róma ellenőrzése alá került sokféle közösség és nép hatékonyabb szervezéséhez 

is. 

        Róma ugyanis a Kr. e. negyedik század második felétől kezdve először az itáliai 

félsziget, majd a Kr. e. harmadik és a második század közepe között az egész Földközi-tenger 

medencéje fölé kerekedett, annak hatalmas területeivel és sokféle népességével együtt. Magán 

a félszigeten különféle szövetségek kötöttek Rómához számtalan várost, amelyek i. e. 89-ig 

megtartották formális autonómiájukat. Ezenkívül bizonyos esetekben két különböző jogi 

asszimilációs mechanizmust alkalmaztak. Egyrészt Róma új városokat, a coloniae-ket 

alapított, amelyek egy része római polgárokból állt, más részük pedig hasonló státusszal 

rendelkezett, mint azok a latin városok, amelyek már régóta Róma szoros szövetségesei 

voltak, és ennek következtében különleges kiváltságokat élveztek. Róma minden egyes 

kolóniának a meghódított föld egy részét adta, amelyet egyenlő nagyságú, téglalap alakú 

területekre (centuriae) osztott fel, és meghatározta a kolónia életét és kormányzati 

intézményeit szabályozó szabályokat is, beleértve a városi gyűlést, a szenátust és a helyi 

elöljárókat. Más státusszal rendelkeztek más itáliai városok, amelyeknek Róma idővel vagy 

teljes római polgárjogot adott, vagy az állampolgárság egy olyan formáját, amely lehetővé 

tette a lakosok számára a római ius civile használatát, de politikai jogok nélkül. Az ilyen 

városokat, illetve municipiákat optimo iure vagy sine suffragio néven jelölték. Végül i. e. 89-

ben Róma néhány város kivételével a félsziget összes városának megadta a teljes polgárjogot. 

      Teljesen más volt a helyzet a Róma által a tengerentúlon meghódított területeken. 

Ezekben a provinciákban Róma erősebb kézzel uralkodott, és a helyi lakosságot szigorúbban 

alárendelte. Ezeket Rómával szemben "idegen"-nek tekintették - a latin szó peregrinus -, és a 

hódítás jogán Róma alá voltak rendelve. A római kolóniák, akárcsak a municipiák, mind 

hozzáférhettek a római joghoz, amely egyre széttöredezettebbé és összetettebbé vált, és 

amelyet a római praetor távolról, illetve az általa helyben kinevezett praefectusok irányítottak. 

Az itáliai félszigeten kívül minden területi szerzemény provinciae-ként szerveződött, amely 

egy római magisztrátus cum imperio alá tartozott, és a római szenátus általános ellenőrzése 

alatt állt. Ezen új provinciák szaporodásával a római szenátus megszüntette a rendes 

magisztrátusok kormányzói kinevezését, és a prorogatio imperii elvét kezdte alkalmazni 

(amely szerint egyetlen magisztrátus sem hagyhatta el a parancsnokságát a hivatali ideje 

lejártával, amíg utódja fel nem váltotta). Következésképpen a szenátus a rendes 
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magisztrátusokat a Rómában töltött évük végén pro-konzulokként vagy pro-praetorként küldte 

a különböző provinciák kormányzására. 

       Az eddig elmondottakból világosan látszik, hogy Róma mint viszonylag körülhatárolt 

városállam ókori fiziognómiája milyen mélyen megváltozott. Miközben megtartotta 

hagyományos köztársasági intézményeit, szuverenitását most már kiterjesztette más városok 

sokaságára, valamint hatalmas területekre és számtalan olyan egyénre, akik a római uralom 

alá tartoztak, de vagy periférikusan, vagy teljesen kívül álltak a római kormányzati 

intézményeken. 

 

 

2. Tulajdonjog és a dolgok feletti új jogok 

 

A római magánjog fejlődésének fordulópontja a Kr. e. harmadik század második felében a lex 

Aquilia által bevezetett fontos újítás volt, amely kiszélesítette és meghatározta a másokkal 

szembeni jogellenes és káros magatartásból eredő felelősséget. Az ezt követő évtizedekben 

még jelentősebb volt a dolog tulajdonjoga és a dolog puszta anyagi birtoklása közötti 

különbségtétel elismerése. 

       Ez akkor vált lehetővé, amikor a praetor közbelépett, hogy megvédje azt a 

magánszemélyt, akinek ingatlan vagyon (később ingóságok is) állt az anyagi rendelkezésére. 

Az egyszerű possessio helyzetét az ő kérésére kihirdetett általános rendelet (az ediktumban 

interdictumnak nevezték: lásd a IV.1. szakaszt) védte, amely megtiltotta, hogy erőszakkal 

megfosszák a birtokától, és nem vette figyelembe, hogy ő volt-e a jogos tulajdonos vagy sem. 

A praetor rendeletének célja az volt, hogy lehetetlenné tegye, hogy törvénytelen, erőszakos 

vagy csalárd cselekedettel önkényesen megváltoztassák a fennálló helyzetet. A római 

jogtudósok azonban a "jogos" birtoklás eseteit igyekeztek érvényesíteni, egy jogcím alapján: 

egy bizonyos idő elteltével a a tulajdonjogot jogszerűen és jóhiszeműen szerzettnek ismerték 

el az usucapio, egy új és "modernebb" alakzat révén, amely az archaikus usus helyébe lépett. 

       Annak elismerése, hogy két különböző jogi fogalom - a tulajdon és a birtoklás - 

vonatkozhat ugyanarra a rezervátumra, olyan forradalom volt, amely maradandó hatással volt 

a középkori és a modern Európa jogtörténetére. Ez azonnali hatással volt a földdel és 

ingatlanokkal kapcsolatos perekre, mivel megszüntette a felek közötti eredeti egyenlőséget a 

tulajdonjoggal kapcsolatos vitában: mostantól a keresetet csak az nyújthatta be, aki nem 

birtokolta az ingatlant, de azt állította, hogy a tulajdonosa - a felperes -, és csak a birtokos - az 

alperes - ellen lehetett keresetet benyújtani. Ennek következtében a bizonyítási teher a 

felperest terhelte, míg az alperes passzív maradhatott az eljárásban. 

        A tulajdonjog területén egy másik jelentős változás valószínűleg a Kr. e. harmadik 

század vége felé következett be. A tulajdonjog megszűnt a res-en elismert egyetlen jogi 

hatalom (ius) lenni, amikor a praetor és a római jogtudósok bevezettek egy másik általános 

hatalmat az ingatlanok használatának élvezetére, amelyet külön jogként - usufruct - 

alakítottak ki. Ezt azonban szigorú időbeli korlátokhoz kötötték. A birtokos a föld (vagy az 

épületek) teljes birtokában volt, mintha a tulajdonos lenne, de azzal a kötelezettséggel, hogy a 

haszonélvezeti jog lejárta után - amely nem haladhatta meg az emberi élet időtartamot - 

megőrizze azt a tulajdonosnak való visszaszolgáltatásáig. Ily módon a tulajdon mint egységes 

fogalom átmenetileg kettévált: a tulajdonos a haszonélvezet időtartamára elvesztette a dolog 

élvezetét, de megtartotta a dolog feletti jogát, míg a haszonélvező a dolog rendes 

használatában részesült. A haszonélvezeti jog lejártakor a dominus abban az állapotban kapta 

vissza a tulajdont, amelyben azt átadta (ezt világosan kifejezi Paulus, a Dig. 7. 1. 1: "Az 

usufruct a más dolgainak használatára és élvezésére való jog, anélkül, hogy azok lényegét 

csorbítaná"). 
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      A családi és örökösödési ügyekben a haszonélvezeti jognak nagy jelentősége volt: a 

dominus lehetővé tehette özvegyének, hogy halála után is élvezze az ingatlan birtoklását, 

annak ellenére, hogy azt gyermekeire hagyta, és ez ma is fontos, amit az a tény is bizonyít, 

hogy a kontinentális jog átörökítette és még mindig széles körben használják. 

       Valószínűleg ugyanebben az időszakban történt egy másik újítás is, amely tovább 

szaporította a föld- és ingatlanhasználat jogi és gazdasági formáit. Ez volt a praedialis 

szolgalom, amely a jogok sokaságát foglalta magában (tükrözve a föld vagy az épületek 

gyakorlatilag korlátlan felhasználási módját), a római jogászok által világosan meghatározott 

általános kritériumok szerint. A praedialis servitumok "más tulajdonán fennálló jogok" (iura 

in re aliena) voltak, mivel az ingatlan meghatározott aspektusaihoz fűződő, a tulajdonostól 

elválasztott és egy másik személy által birtokolt jogokat érintettek. Ilyen volt például a más 

földjén való áthaladás joga, a más földjén lévő forrásból való vízvétel joga, vagy a szomszéd 

megakadályozása abban, hogy épületének magasságát megnövelje, ha ez a saját földjéről 

elvenné a fényt vagy a levegőt. Ezeket a jogokat csak egy másik ingatlan tulajdonosának 

javára lehetett értelmezni, és közvetlenül az adott ingatlan javát kellett szolgálniuk. Innen ered 

az az elképzelés, hogy az egyik ingatlan vagy birtok "szolgálta" a másikat, és innen ered a 

késő őszi "Szabadság" elnevezés is. Köztársaságtól kezdve az ilyen esetek megjelölésére: 

praedial servitudes. Ennek az utilitas fundinak az értékelése nem volt az érdekelt felek 

szubjektív megítélésére bízva, hanem inkább a jogtudósok vagy a praetor által korábban 

meghatározott objektív kritériumok alapján történt. Ez kétségtelenül korlátozta az 

ingatlantulajdonosok lehetőségét új szolgalmak meghatározására, de javította a szolgalmak 

felhasználását a mezőgazdasági földterületek termőképességének vagy a városi épületek 

minőségének javítására. 

        A haszonélvezettel és a tulajdonjoggal ellentétben ezek a iura praediorum állandóak 

voltak: a szolgalmaknak nem volt határozott idejük. A tulajdonjoggal ellentétben azonban, 

ahol lényegtelen volt, hogy az ingatlan ténylegesen hasznos volt-e a tulajdonos számára, a 

szolgalmi jog csak akkor maradt hatályban, ha a birtokosok hasznosnak bizonyultak és 

ténylegesen használták is. Ha az utóbbiak két évig nem használták őket, a szolgalmi jog 

hatályát vesztette. Hasonlóképpen, az a tény, hogy meghatározott célra szánták őket, 

megmagyarázza, hogy miért nem lehetett azokat másokra átruházni. A haszonélvezeti jog 

személyes jellege és a szolgalom közvetlen kapcsolata egy adott ingatlan javításával 

megakadályozta, hogy az ilyen típusú jogokat a jogosultjuk harmadik személyre ruházza át. 

       A praedialis szolgalmak kizárólag és szükségszerűen azokra az ingatlanokra vonatkoztak, 

amelyekre létrehozták őket. Az a tény, hogy ezek az új és összetettebb jogi konstrukciók 

közvetlenül kapcsolódtak az ingatlanokhoz és azok termelői hasznosításához, ahhoz vezetett, 

hogy a tulajdonjoggal analóg jogokként: "valódi" jogokként fogalmazták meg őket. Ezeket, 

amennyire lehetséges, a tulajdonjog átruházására alkalmazott jogi eszközökkel: in iure cessio, 

illetve a res mancipi földszolgaságok esetében a mancipatio révén alapították meg. 

 

 

3. A rabszolgaság archaikus formáitól a tömeges rabszolgaság sokrétűségéig 

 

A Kr. e. IV. századtól kezdve az archaikus Rómában létező sokféle függő munka egyrészt 

átadta helyét a széles körű tömeges rabszolgaságnak, másrészt a személyes kötődések 

rendszerének, amely közvetlenebbül kapcsolódik a tisztán gazdasági szférához, és nem 

kapcsolódik a személyes alárendeltség formáihoz. A jogi státuszuk közötti egyre élesebb 

különbségtétellel a szabadok és a rabszolgák közötti szakadék visszavonhatatlanul szélesedett, 

míg korábban egy sor köztes helyzettel hidalták át, amelyek később eltűntek. Ettől a 

pillanattól kezdve a személyek törvénye a szabadszülöttek és a rabszolgák közötti törvény 

volt, ahogy Gaius fogalmazott sok évszázaddal később (Inst. , 1. 9-11). Korábban egy páter 
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félig szolgai helyzetbe hozhatta a fiát azzal, hogy egy másik páternek adta át 

munkaszolgálatosnak; de egy másik páter hatalma alá is helyezhette magát, egy ár, a nexus, 

megfizetése ellenében. A Kr. e. IV. század végére azonban a polgárok személyes 

alávetettségének ilyen formái egyre inkább visszaszorultak. Ezzel párhuzamosan a 

rabszolgaság, amelyet már a Tizenkét Táblázatban is megemlítettek, egyre nagyobb 

jelentőségre tett szert, amint azt a következő dokumentumok tanúsítják az i. e. 357-ben kelt 

lex Manlia, amely a rabszolga felszabadítására adót vezetett be. Ettől kezdve, és az idő 

előrehaladtával egyre inkább, a római-olasz gazdaságban foglalkoztatott munkaerő nagy 

részét rabszolgák tették ki, különösen miután a Kr. e. II. és I. század háborúi során keleten 

elfogott foglyok kezdtek a római piacokra áramlani. A rabszolga tulajdonjoga teljes és 

abszolút volt, mint minden más dolog esetében, egészen addig a pontig, hogy a dominusnak 

élet- és haláljogot adott a rabszolgái felett. 

       A római rabszolgaság azonban nem kizárólag a szicíliai latifundiumokban, a bányákban 

és sóbányákban, a hajók evezőinél vagy más kimerítő és ismétlődő munkáknál jellemző 

brutális kizsákmányolásból állt. A római rabszolgák között - akiket tulajdonosaik nagy 

költséggel vásároltak meg - olyan magasan képzett és szakértő egyének voltak, akik a 

rómaiak által meghódított hellenisztikus világ kifinomult és technikailag fejlett 

társadalmaiban számos gazdasági tevékenységet végeztek. Szinte a teljes szellemi és technikai 

munkaerő, amely lehetővé tette a római társadalom számára, hogy rendkívüli gazdasági és 

kulturális ugrást tegyen előre, rabszolgaként érkezett Rómába. Titkárok, tanárok, 

adminisztrátorok, könyvelők, szakácsok, földművesek, kereskedők és kézművesek légiója 

érkezett Rómába, akik javították uraik életét és bővítették tevékenységi körüket. 

       Közéjük tartozott az a sok rabszolga vagy felszabadított rabszolga, akik actores, 

procuratores, vilici néven felelősek voltak a dominus vagyonának különböző aspektusainak 

kezeléséért, döntő szerepet játszva a késő köztársasági és császárkori római gazdaságban, 

mint menedzserek és közvetítők. Feladataik részeként gazdájuk nevében üzleteket 

bonyolíthattak le, illetve tulajdont vagy jogokat szerezhettek. Ebben a tekintetben rabszolga 

státuszuk hasonló volt a potestate patrisben lévő más családtagokéhoz, mivel ez utóbbiak 

jövedelme szintén a pater javát szolgálta. Ezen a területen, bár nagyon fokozatosan és a 

dominus érdekeit védő módon, Róma korábbi jogi szabályai egy meglehetősen egyedi ügyleti 

rendszer felé fejlődtek. Bizonyos mértékig - mindig szigorú keretek között - a római jog 

elismerte a rabszolga által kötött jogügyletek kötelező erejét a rabszolga által vállalt 

kötelezettségekért, a rabszolga érdekeit és engedélyével, aki ennek következtében felelősséget 

vállalt a rabszolga által vállalt kötelezettségekért. 9 Az ilyen rabszolgák számos tevékenysége, 

akik nem utolsósorban a családfővel való szoros kapcsolatuk miatt különleges kiváltságokat 

élveztek, kezdettől fogva egy sajátos intézményhez, a peculiumhoz kapcsolódott - ez egy 

újabb példa arra, hogy a rabszolgák és a filii familias hasonló helyzetben voltak. Már nagyon 

korán bevett gyakorlat volt, hogy a pater a filius in potestate-nek vagy a rabszolgának 

bizonyos hasznos vagyontárgyakat vagy akár a birtok egy részét - jogokat, tárgyi javakat - 

adományozott, amelyekkel a pater egyedül rendelkezhetett, vagy amelyeket ő maga 

kezelhetett. 

        Különösen a rabszolgák esetében volt fontos a peculium, mert egyrészt serkentette 

gazdasági találékonyságukat, arra késztetve őket, hogy növeljék értékét, másrészt növelte 

esélyüket, hogy a szabaddá válásra, mert ha jogi értelemben nem is (nem volt jogilag 

védett joguk hozzá), de gyakran olyan eszköz volt, amellyel megvásárolhatták a 

szabadságukat. 

 

 

IV. A római magánjog teljes fejlődése és a köztársaság válsága 
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1. A római polgári eljárás modernizációja 

 

A római magánjog e fejleményei a per legis actiones eljárás merev keretei között nem lettek 

volna lehetségesek. A szigorú formalizmus és az általa alkalmazott szóbeli formulák igen 

korlátozott száma korlátozta a jogi igények körét, amelyeket védeni tudott, így nehezen tudott 

alkalmazkodni az új helyzetekhez és az új igényekhez. Ugyanakkor a Rómában élő, egyre 

növekvő számú külföldi (peregrini) számára, akik nem rendelkeztek a római polgárok 

jogaival, beleértve a ius civile vagy a formalista legis actioneshez való hozzáférést, már régóta 

egy sokkal lazább eljárásfajta volt használatban. 10Ebben az esetben a római magisztrátus úgy 

fogalmazta meg a jogvitát, hogy a iudex világos és határozott szempontok alapján dönthessen, 

függetlenül a peres felek származási helyének hatályos jogától. E célból a praetor elkezdte 

kidolgozni azokat a "formulákat", amelyeket a jogvita kialakításához használni fog; ezt a 

felek közötti, előtte tartott előzetes megbeszélést követően tette. A per ugyanis két részre 

oszlott: az elsőt a magisztrátus előtt folytatták le a vita feltételeinek meghatározása céljából, a 

másodikat pedig egy, a peres felek által választott magánember - egy iudex privatus - vezette, 

akinek az eljárás során előadott tények igazságtartalmát kellett megállapítania, és ennek 

megfelelően elítélnie vagy felmentenie az alperest. A praetor formulái összefoglalták a 

szembenálló felek állításait, és a bírót kötelezték arra, hogy kövesse a vita eldöntése során 

alkalmazandó kritériumokat. 

      Idővel a praetor ezt a fajta pereskedést kiterjesztette a római polgárok közötti vitákra is, és 

ezzel egy új típusú eljárás jött létre, amely a Kr. e. második században széles körben 

elterjedt.11 A század végére a per formulák szerinti eljárás megelőzte a legis actiones-t, és a 

köztársaság utolsó évszázadában végleg felhagyott vele. Az egyes formulák szerkezete és 

előíró tartalma a végtelenségig változhatott, a régi szabályok merevségét és elvont voltát a 

tényleges esetek változatosságához és a bírák befogadóképességéhez igazítva, a jogászok 

értelmező munkájának segítségével. Ily módon az eljárás jobban tükrözhette a peres felek 

konkrét követeléseinek tényleges tartalmát, felölelve minden olyan tényt, amely az 

igazságszolgáltatás biztosítása szempontjából lényeges volt, és amelyet a legis actiones 

merevsége és korlátai kizártak. 

       A praetor által a jogvita feltételeinek meghatározásával, és következésképpen a bíró által 

a döntéshez alkalmazott egyértelmű szabályokkal a contestatio litis kizárta a további eljárások 

lehetőségét, azon az elven alapulva, hogy egy már elintézett követelést nem lehet újra 

tárgyalni (bis de eadem re ne sit actio). Ezt az alapelvet az újkorban kialakult eljárási 

rendszerek örökölték. 

       A két praetor által az igazságszolgáltatás során alkalmazott kritériumokat egy edictumban 

határozták meg, amelyet ők is, mint minden más felsőbb elöljáró, a hivatali évük kezdetén 

adtak ki. Az ediktumok tartalma markánsan tükrözi azt a kettős logikát, amely a római jogot 

ebben az időben meghatározta: egyrészt a római polgárokra vonatkozó ius civile szabályait, 

amelyek nagyrészt beépültek a formuláris eljárásba; másrészt a ius civile-től független, de 

szintén a praetorok által felügyelt helyzetek körét. A praetor intézményi autonómiája lehetővé 

tette számára, hogy idővel számos olyan eljárási eszközt vezessen be, amelyek az új 

helyzeteket védték, és a régi szabályokat az igazságosság és méltányosság újabb felfogásához 

igazították. Ez először is a fiktív perek elszaporodását eredményezte, amelyekben a praetor a 

képletben úgy tett, mintha a per szempontjából releváns valamely tény valóban megtörtént 

volna, és így a törvény által szigorúan előirányzottól eltérő, de igazságosnak ítélt eredményt 

hozott. 

       Ezután jöttek a factum-perek, amelyekben a praetor elrendelte, hogy a bíró a jogi 

szabályoktól függetlenül csak egy adott tényállás alapján hozzon döntést. Végül bevezették a 

tilalmakat. Ezek a praetor által magánszemélyek kérésére kiadott általános utasítások voltak, 
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amelyek megtiltottak valamit, vagy elrendelték egy korábban fennálló helyzet helyreállítását. 

Ezek a köz- és magánérdekek széles körét védték, és olyan dolgokra vonatkoztak, mint a 

közjavak, például az utak, épületek, folyók békés élvezete vagy az egyének közötti 

kapcsolatok. 

      Ez az új szabályrendszer, a "praetoriánus jog" (ius honorarium) nem semmisítette meg a 

polgári jogot, hanem inkább átfedte azt, és néha a praetor "ellene" is fenntartotta. Ez az 

eljárási kettősség a principátus korában is fennmaradt, lehetővé téve a római jog nagyszabású 

és meglehetősen gyors fejlődését, amely a pun háborúk idején bekövetkező nagy gazdasági és 

társadalmi átalakulásokból eredt. 

 

 

2. A siker és annak költségei 

 

Az i. e. második század második felére a rómaiak teljes ellenőrzést szereztek a Földközi-

tenger medencéjének lakossága felett, és hatalmas, főként a keleti hódításokból származó 

vagyon áramlott a köztársaság kasszájába és a magánszemélyek kezébe. Róma elhúzódó és 

rendkívüli katonai erőfeszítései azonban a vidéket kiszipolyozták a földművesekből, és az 

elnéptelenedés komoly aggodalomra adott okot. A vidék újranépesítésének szükségessége, 

valamint a római politikai és gazdasági elit gyors meggazdagodását követő kiélezett 

egyenlőtlenségek arra késztették Gaius Gracchust, aki i. e. 133-ban a plebs tribunusa volt, és 

testvérét, Tiberiust, akit szintén i. e. 123-ban választottak tribunussá, hogy törvényjavaslatot 

tegyenek, amely Róma közterületeinek egy részét újraosztja a szegényebb polgárok között. 

       Az e tervek által kiváltott viszálykodás súlyos politikai zavarok időszakához vezetett, 

amelyet többek között mindkét Gracchi meggyilkolása fémjelzett. Ez volt a kezdete annak az 

egyre súlyosbodó válságnak, amely végül elsöpörte Róma hagyományos intézményi 

testületeit, aláásva a szenátus központi szerepét, mint a város politikai egyensúlyának végső 

letéteményesét. A társadalmi viszályok bomlasztó szerepéhez egy másik probléma is társult: 

Róma régóta fennálló itáliai szövetségesei a teljes római polgárjogot követelték, annak 

minden kiváltságával együtt. Ez azonban azt jelentette volna, hogy a városállam politikai 

struktúráját - bár a városi rendszer által jelentősen módosított - olyan népes és fizikailag 

kiterjedt struktúrává alakították volna át, hogy a közvetlen demokrácia elemei - a polgárok 

gyűlése - többé nem működhettek volna. Ráadásul a hadsereg hatalmas növekedése, amely 

lehetővé tette Róma számára, hogy egy világbirodalmat hódítson meg, végül hatalmas 

szerepet adott a katonai parancsnokoknak, akik a háború szükségszerűségei miatt gyakran 

több évig szolgáltak. Szerepük kellemetlenül átfedésben volt a köztársaság más 

intézményeivel, megbontva Róma hagyományos egyensúlyát. Sőt, egyre inkább a köztársaság 

intézményi szerveinek ellenőrzésén kívül tevékenykedtek. Még Sulla is, aki a Rómát a Kr. e. 

II. század közepéig irányító arisztokratikus köztársaság helyreállítására törekedett, úgy 

szerezte meg kivételes hatalmát, hogy sereget vezetett a város ellen, és úgy ostromolta meg, 

mintha ellenséges város lenne. Az ezt követő politikai küzdelmeket - az olyan "mérsékelt 

konzervatívok" erőfeszítései ellenére, mint Cicero - a fegyverek erejére támaszkodó férfiak - 

először Pompeius, majd Julius Caesar - személyes hatalmának érvényesítése jellemezte. 

       Az állampolgárságnak az itáliai népekre való kiterjesztését, amely részben i. e. 89-88-ban 

valósult meg, Caesar fejezte be, aki reformjainak végrehajtása során, úgy tűnik, azt a logikus 

következtetést vonta le, hogy Róma legújabb, "nemzeti" politikai tömbté válása olyan 

kormányzati rendszert igényel, amelyben a katonai, polgári és politikai szerepek ismét 

egybeesnek. Ez a megoldás azonban a Római Köztársaságnak a hellenisztikus mintára történő 

radikális átalakulását monarchiává tételezte, és ezzel szemben állt a szabadság még mindig 

erős hagyománya, valamint a megrögzött politikai előítéletek, amelyek végül Caesar 

meggyilkolásához vezettek. Azonban halála távolról sem állította vissza Róma ókori 
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libertasát, hanem csak Augustus uralkodásának egyedülálló és sikeres kísérletezéséhez 

vezetett. 

      Ezek a drámai események nem álltak az itáliai félsziget jogi integrációjának útjába, és az 

ennek eléréséhez használt mechanizmusok olyan hatékonyak voltak, hogy később a 

provinciák esetében is alkalmazták őket, megszilárdítva ezzel a Római Birodalom alapjait. 

Hasonló társadalmi integráció és mobilitás vertikálisan is működött, a szabadok és a 

rabszolgák között. A római dominus valószínűleg mindig is rendelkezett azzal a jogkörrel, 

hogy rabszolgáinak szabadságot adjon, 12és mivel elképzelhetetlen volt, hogy egy egyén úgy 

legyen szabad, hogy ne legyen a saját vagy egy másik közösség polgára, és a rabszolga 

elveszítette eredeti állampolgárságát, Róma megengedte, hogy a rabszolgák a 

felszabadításukkor római állampolgárságot is szerezzenek. Így állt elő az a paradoxon, hogy a 

város szuverenitásához oly szorosan kapcsolódó hatalom - annak meghatározása, hogy ki 

teljes jogú tag, és ki marad idegen - az egyes paterfamiliák kezében volt, akik a rabszolgájuk 

szabadságának megadásával akaratuk szerint bevonták őket a civitas Romanába. 

       Most már nyitva állt az út az integráció és a társadalmi mobilitás folyamata előtt, amely 

lehetővé tette - bár igen szelektíven - a legképzettebbek és legszerencsésebbek felemelkedését 

a római társadalom legfelsőbb rétegeibe. Az integrációnak ez a rendkívüli és folyamatos 

jelensége, mind vertikálisan - szabadok és rabszolgák között -, mind horizontálisan - teljes 

jogú polgárok, provinciálisok és latinok között - talán az egyik legfontosabb tényező, amely 

megmagyarázza Róma tartós sikerét. A római polgárság és a szabadság közötti kapcsolat még 

akkor is töretlen maradt, amikor a rabszolgarendszer további fejlődése a rabszolgák 

körülményeinek általános romlásához vezetett. 

       A szabadságot az állampolgársággal összekapcsoló eredeti elv érvénytelenítése lehetséges 

lett volna, de valójában sem a köztársasági, sem a császári Rómában nem merült fel. A 

rómaiak a törvényükhöz és annak logikai szigorához való szigorú ragaszkodással így gyorsan 

le tudták győzni azt a fajta jogi kizárólagosságot, amely a város korai történelmét jellemezte, 

és amely a görög poliszok számára oly nagy akadálynak bizonyult. Miután Róma a Földközi-

tenger legnagyobb nagyvárosi központjává vált, minden nemzetből friss energiát, tudást és 

szakértelmet vonzott. Ezek együttesen egy új, társadalmilag sokszínűbb, gazdagabb és 

termelékenyebb valóságot formáltak, megteremtve a terepet egy olyan egyetemes birodalom 

megteremtéséhez, amely mélyen rányomta bélyegét Európa és a mediterrán világ számos 

részének történelmére. 

 

 

 

3. A római köztársasági jogrendszer teljes kiépülése 

 

A graccanusi válság és Augustus trónra lépése közötti zavaros időszakban a jogtudomány 

intenzíven fejlődött. Az i. e. harmadik és második század korábban tárgyalt újításai a kötelmi 

jog modernizálásával zárultak. A köztársaság utolsó két évszázadáig a sponsio/stipulatio volt 

az egyetlen olyan, nem konkrét anyagi feltételekhez kötött ügylet, amelyből két személy 

között absztrakt kötelezettség keletkezhetett, míg az erre a célra kialakított többi jogügylet 

szűk körben volt alkalmazható, vagy használatukat formalizmusuk akadályozta. 

      Ismét a praetor volt az, aki a köztársaság utolsó évszázadaiban új, hatékony szerződéseket 

vezetett be, amelyek célja a kölcsönös kötelezettség megállapítása volt. Ezek az egyszerűbb, 

informálisabb megállapodások a régebbi jogi mechanizmusok mellé kerültek, és 

"konszenzusos" szerződéseknek nevezték őket, mivel csak az érintett felek beleegyezésére 

volt szükség.13Jelentőségük messze túlmutat a római jog történelmén, mivel a szerződési 

modell  mélyen befolyásolta az európai jog fejlődését, kezdve a középkorban való 
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újjáélesztésükkel. Az így keletkezett kötelezettségek már a köztársasági korszakban a ius 

civile részévé váltak. 

        A dologi jogokhoz hasonlóan a jogászok itt is csak négy fajtát ismertek el, amelyek 

mindegyike meghatározott céllal és előre meghatározott hatásokkal rendelkezett: adásvétel 

(emptio venditio), bérlet vagy haszonbérlet (locatio conductio), társaság (societas) és 

megbízás (mandatum). Már a nevük is utal arra, hogy fontosak voltak minden polgár számára, 

különösen a kereskedelemben részt vevők, köztük a lovas rangú üzletemberek, valamint a 

szenátori rangú nagybirtokosok pénzügyi érdekei és birtokai számára. E cserékre különösen 

fontos volt szinallagmatikus jellegük, amely feltételezte, hogy minden egyes ügylet a 

szerződő felek mindegyikére nézve egy vagy több kötelezettséggel járt, annak érdekében, 

hogy a megállapodásból mindkét fél számára a haszon és a költség közötti jelentős egyensúlyt 

biztosítsák. Részleges kivételt képez ez alól a megbízási szerződés, amelyben az egyén 

vállalta, hogy a másik fél számára ingyenesen végez valamilyen tevékenységet. A megbízó 

csak a kötelezettsége teljesítése során felmerült költségeinek megtérítésére volt jogosult. 

       A másik három konszenzusos szerződés ehelyett kölcsönös előnyt irányzott elő, mivel 

mindkét félnek analóg teljesítményt kellett nyújtania: adásvétel esetén egy dolog cseréje ár 

ellenében, bérlet vagy lízing esetén egy vagyontárgy egy ideig tartó használatba vétele díj 

ellenében, valamint két vagy több személy által az erőforrások összevonása a következő célok 

elérése érdekében. egy közös pénzügyi cél elérése érdekében, társulás esetén. A bérleti 

szerződés különösen fontos volt Róma gazdasági és társadalmi életében a késő köztársaságtól 

kezdve. A város és a magánvállalkozók közötti kapcsolatok szabályozására szolgált 

mindazokban a megállapodásokban, amelyek például az állami földek kezelésére, a 

közműépítésekre, a hadsereg ellátására stb. vonatkoztak. Hasonlóképpen a római arisztokrácia 

számos mezőgazdasági birtokát bérbe adták kisebb coloniaknak, míg még a mezőgazdasághoz 

és más gazdasági tevékenységekhez szükséges szabad munkaerőt is bérbe adták: a locatio 

operarum vagy locatio operis tárgyaként. 14További újdonság, hogy mindezek a szerződések 

a felek jóhiszeműségét feltételezték, lehetővé téve a bíró számára, hogy jogvita esetén minden 

olyan lényeges szempontot megvizsgáljon, amely segíthet neki annak értékelésében, hogy mi 

történt valójában a felek között. Később a korai birodalom jogászai a kötelezettségek egész 

rendszerét aszerint osztályozták, hogy mi alapján keletkeztek: így megkülönböztették az ex 

contractu kötelezettségeket, amelyeket az imént vizsgáltunk, és az ex delicto 

kötelezettségeket, amelyek eredeti megfogalmazása (bár nem kizárólagosan) a lex Aquiliára 

vezethető vissza. 15 

      Az a tény, hogy ezek az új számok csak kötelezettségekkel jártak, különösen az adásvételi 

szerződésre volt hatással. Ennek végső célja egy dolog meghatározott ár ellenében történő 

elcserélése volt; az eladó kötelezettsége azonban csak a dolog birtoklásának átruházása volt, 

nem pedig a tulajdonjogának átruházása is (Paul., in Dig., 19. 4. 1 pr.). Ez valószínűleg abból 

eredt, hogy a szerződést eredetileg a rómaiak és a külföldi kereskedők közötti kapcsolatokra 

alkalmazták, ahol az utóbbiaknak nem állt érdekében, hogy teljes római tulajdonjogot 

szerezzenek az olyan árukon, amelyeket távoli, más tulajdonjogi szabályokkal rendelkező 

helyekre exportáltak. Amikor ez a fajta adásvételi szerződés szélesebb körben elterjedt a 

római polgárok között, és a kizárólagos kötelezettséget az átruházás a dolog birtoklása 

jelentette nem pedig tulajdonlása, elégtelennek tűnhetett. Ez ugyan nem késztette a római 

jogtudósokat a szerződés tartalmának módosítására, de arra késztette a praetort, valószínűleg a 

köztársaság utolsó évszázadában, hogy bevezessen egy fiktív mechanizmust, az actio 

Publiciana-t, amellyel a birtokos úgy követelhette a res mancipi tulajdonjogát, hogy úgy tett, 

mintha a res usucapio-hoz szükséges idő már eltelt volna. 
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V. A császári rend 

 

 

1. Tartós politikai kompromisszum 

 

Az Augustus által végrehajtott hatalomkoncentráció, amelyhez kétségtelenül hozzájárult a 

több generáción át tartó polgárháború pusztításait követő széleskörű békevágy, olyan összetett 

új politikai rendet hozott létre, amely jóval az ő uralkodása után is fennmaradt. Lehetővé tette 

a tartományi kormányok és katonai parancsnokságok hatékonyabb és szisztematikusabb 

ellenőrzését, jelentősen megerősítve a központi kormányzat hatókörét. Ez nehéz vagy 

lehetetlen lett volna a Princepset körülvevő kollaboránsok növekvő száma nélkül, akiknek 

köszönhetően Róma állandó kapcsolatban állt a provinciális perifériákkal, ami az előző 

korszakban teljesen vagy majdnem teljesen hiányzott. A Kr. u. I. század végére ez a császári 

bürokrácia teljesen kiépült, és nagyrészt a római jogászok által kidolgozott racionális rendszer 

alapján működött. 

       A birodalom kormányzása egyfajta "kiegyensúlyozatlan diarchiává" alakult, amelyet a 

Princeps és a szenátus alkotott. Bár az utóbbi még mindig sok olyan feladatot látott el, mint a 

köztársasági korszakban, Augustus hatalmas hatalmat összpontosított a saját kezében. 

Miközben kerülte az egyes köztársasági magisztrátusok megválasztását, a legfontosabb 

hatalmakkal rendelkezett, és olyan módon halmozta fel azokat, ami a köztársasági korszakban 

lehetetlen lett volna: a legfőbb katonai parancsnokság (imperium proconsulare), a 

törvényjavaslatok előterjesztésének és az összes többi magisztrátus ellenőrzésének joga 

(tribunicia potestas), továbbá a magisztrátusok kinevezésének joga, és javasolta kinevezésüket 

a gyűléseknek. Utódai az utóbbi lépést akkor hagyták el, amikor már egyáltalán nem hívták 

össze a gyűléseket, mivel azok csaknem minden funkcióját a szenátusra ruházták át, és ezzel 

megszüntették a római jogalkotás egyik eredeti forrását. 

       A hatalomnak ez a koncentrációja lehetővé tette a Princeps számára, hogy közvetlen 

ellenőrzést gyakoroljon (az ehhez kapcsolódó kinevezési jogkörrel együtt) a magas rangú 

katonai parancsnokok és a tartományi helytartók felett, valamint hogy kinevezhesse a 

központi kormányzat tisztviselőit, beleértve magát Róma közigazgatását is, ahol hatalmának 

népi bázisa volt. Ezek a megváltozott hatalmi dinamikák segítenek jobban megérteni 

Augustus saját leírását egyedülálló alkotmányos helyzetéről politikai végrendeletében, a Res 

gestae divi Augusti című művében. Itt kijelentette, hogy az ő elsőbbsége inkább etikai és 

politikai természetű - az auctoritason alapult -, mint az egyes bírói döntésekből eredő 

hatáskörök Augustus újjászervezését követően a Római Birodalom három különböző 

alkotóelemet foglalt magában: Róma, a központi kormányzat székhelye; Itália, amely a római 

jognak a félsziget egészére való kiterjesztésének köszönhetően immár teljesen integrálódott; 

és a fennmaradó területek és népek Róma szuverén hatalma alatt a provinciákban, 

amelyeknek lakosai szinte teljesen ki voltak zárva a római polgárságból, legalábbis az i. sz. 

harmadik század elejéig. Különösen figyelemre méltó volt az egész rendszer megváltozott 

pénzügyi egyensúlya: míg a katonai terjeszkedés korábbi korszakában a meghódított 

lakosságot terhelték a római hadigépezet növekvő költségei, addig most a császári béke azt 

feltételezte, hogy a Róma hadseregének és kormányzásának fenntartásához szükséges 

források magából a császári gazdaságból származnak. A bevételek megszerzése, azok ésszerű 

kezelése, a bevételek és kiadások egyensúlyát biztosító költségvetési politika, Róma politikai 

és katonai apparátusának irányítása - mindezek a Princeps elsődleges gondjai voltak, 

amelyekkel egyre növekvő számú munkatársak segítségével foglalkozott. 

      A herceg házában élő rabszolgák és felszabadítottak közül választották ki őket, akárcsak 

bármely római oligarcha házában (lásd a III.2. szakaszt), de a herceg számos tevékenységi 

területén a herceg támogatására létrehozott különböző osztályok tisztviselőit hamarosan a 
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lovasrendből kiválasztott tisztviselők váltották fel, amely a régi köztársasági nemességgel 

ellentétben szorosan kötődött a herceg vagyonához és lojális volt az új politikai rendhez. A 

kormányzat legmagasabb rangú tisztviselői - a szenátori rangú római praefectus urbi 

kivételével - mind lovasok voltak, a hadsereg élén álló praetorianus prefektustól a Róma 

élelmezéséhez szükséges gabona döntő fontosságú forrását jelentő Egyiptom helytartójáig. Az 

equiták számára a legmagasabb tisztség a praefectus praetorio volt, amely a Rómát, majd 

később az egész itáliai félszigetet védő válogatott csapatokért felelt. Idővel a prefektus 

felelősségi köre egyre bővült, és a császár mellett a római hadsereg legfőbb parancsnoka lett. 

A praefectus praetorio és a praefectus urbi mellett az új központi közigazgatás három másik 

prefektust is magában foglalt: annonae, vigilum és Aegypti.16 Lovagi rangúak voltak a 

császári kancellária tisztviselői is, akik kiadták azt a sok parancsot, amelyet a Princeps (vagy 

tisztviselői) a különböző tartományi helytartókhoz és katonai parancsnokokhoz intézett, és 

akik megkapták a válaszokat és a jelentéseket mindezen peremvidékekről. Róma korábbi 

kormányzati rendszerének és Augustus újításainak kétértelmű együttélése, amelynek során a 

közvetlenül a Princeps által felügyelt tisztviselők a régi köztársasági intézményekkel 

párhuzamosan működtek, nem akadályozta a hatékony közigazgatást, mivel a Princeps és 

legközelebbi munkatársai tartották össze az egész rendszert. Ehhez a központi kormányzatnak 

állandó kommunikációt kellett fenntartania a közigazgatási tisztviselők sűrű hálózata között, 

amelyről bőséges dokumentációval rendelkezünk a császári constitutiones-ben. 17 

     A birodalom pacifikálása, a tengeri kalózkodás elleni sikeres küzdelem, a tartományi 

kormányok egységesítése, amelyek mind a Princeps irányítása alatt valósultak meg, 

figyelemre méltó hatással voltak a gazdaságra, és a nagy kereskedelmi terjeszkedés időszakát 

nyitották meg, és a virágzó római provinciák robbanásszerű gazdasági növekedését. A 

jogbiztonság - nem kevésbé, mint a kikötők és a kereskedelmi útvonalak biztonsága - fontos 

tényező volt ebben a fejlődésben. Végül meg kell jegyezni, hogy az egész augusztusi 

építmény egy ki nem mondott feltételezésen alapult - a kormányzottak beleegyezésén. 

Konstantinig és a kereszténység diadalával járó nagy változásokig a rómaiak a politikai 

hatalom és a kormányzás legitimitását nem vallási alapon, hanem a politikai közösség valós 

vagy feltételezett beleegyezésén alapozták. A köztársaság kora óta ez a konszenzus a város 

két alapító eleme: a szenátus és a nép testesült meg. Ennek az elrendezésnek a kezdetektől 

fogva jelen lévő fiktív aspektusa a császárkorban kétségtelenül szembetűnőbbé vált, és az 

ebből fakadó bizonytalanságot a principátus évszázadai alatt bekövetkezett válságos 

pillanatok bizonyítják. A hatalmak és hivatalos megnevezések (köztük az új neve) 

hosszadalmas és bonyolult sorozata, amelyet Augustus felhalmozott, többnyire a szenátus 

kezdeményezésének volt köszönhető, míg a népgyűlés nem vett részt ebben a folyamatban. 

Tiberius és utódai esetében viszonylag könnyű volt visszaállítani ezt a gyakorlatot azzal, hogy 

a szenátus en bloc elfogadta az Augustusra az évtizedek során átruházott hatalmak és címek 

teljes "csomagját". Idővel a szenátus e határozata az imperium teljes értékű "törvényévé" vált. 

A nép szerepe ebben a folyamatban pusztán formális és teljesen passzív volt. 18 

 

 

2. A római jogtudósok és a jogforrások 

 

 

Az új politikai rend a római joggyakorlatot és -alkotást is mélyen befolyásolta. Augustus 

ugyanis fokozatosan igyekezett beolvasztani azt kormányzati tevékenységébe. Ennek 

eléréséhez azt a presztízst használta fel, amelyet azzal szerzett, hogy egyes jogászoknak 

megadta a jogot, hogy "a Princeps felhatalmazása alapján" tanácsot adhassanak az 

egyéneknek. Ráadásul a birodalom idején a jogászok már nem kizárólag a szenátori 

osztályhoz tartozó előkelőségek voltak, és a lovasok jelenléte e tekintélyes csoportban 
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megkönnyítette a princeps számára, hogy egyes tagjait az általa felépített bürokrácia 

legfelsőbb soraiba toborozza. Augustus utódai számos jogászt neveztek ki a Princeps 

közvetlen irányítása alatt létrehozott központi hivatalok vezetésére vagy tanácsadására, ahol a 

jogi kérdések kiemelt fontosságúak voltak. Már a Kr. u. I. század végén, majd különösen a 

következő időszakban, Hadrianus után, a jogászok széles körű jelenléte a központi 

hivatalokban nagymértékben befolyásolta a kormányzati eljárást. Fontosságuk a Severus-

dinasztia alatt sem csökkent, annak ellenére, hogy a császári kormányzat egyre nagyobb 

katonai kötelezettségeket vállalt. Éppen ellenkezőleg, a legmagasabb kormányzati hivatalokat 

ekkor a kor vezető jogászai töltötték be, Papinianustól Ulpianusig. A korábbi köztársasági 

magisztrátusokhoz hasonlóan az új Princepsnek is a politikai barátokból és közigazgatási 

szakemberekből álló magántanács adott tanácsot. Később, Claudius és Hadrianus idején ez a 

magántestület a császári kormányzat különböző funkcióinak támogatásának és 

összehangolásának fontos eszközévé vált. Ettől kezdve a consiliumba nemcsak a császári 

kormány legmagasabb rangú tisztviselői, hanem a kor legjobb jogászai is bekerültek. 

Hadriánusszal formalizálták az összetételét, és a tisztségek fizetetté váltak. 

       A birodalom első két évszázada egybeesett a római jogtudomány legnagyobb 

virágzásával, aminek két olyan következménye volt, amely maradandó hatást gyakorolt. 

Egyrészt a köztársasági korszakban létrehozott magánjogi alapok figyelemre méltó fejlődésen 

mentek keresztül, mivel rengeteg konkrét eset megoldásának alapjául szolgáltak, amelyeket a 

jogászok alaposan áttekintettek és megvitattak, hogy megalapozottságukat és koherenciájukat 

felmérjék. Úgy gondolhatunk rá, mint egy hatalmas és folyamatos vitára, amely több 

generáción keresztül zajlott, és amely a jogászok munkájának logikai szigorát a végletekig 

fejlesztette és következetességét tesztelte, és amely egy hatalmas, koherens, gyakran implicit 

szabályrendszerhez és példaértékű esetek megoldásaihoz vezetett. A különböző római 

jogászok által javasolt egyedi megoldásokat rögzítették és kommentálták, valamint 

továbbfejlesztették írásaikban. Írásukat viszont a későbbi generációk megőrizték és 

kommentálták, így hatalmas anyagot hoztak létre, amelyről nehéz volt megfelelő ismereteket 

szerezni. A szeveránus kor utolsó nagy jogtudósai, különösen Paulus és Ulpianus, saját 

terjedelmes kommentárjaikban igyekeztek összegyűjteni és összevonni a korábbi nemzedékek 

által elért legfontosabb eredményeket, hogy egy koherens jogi keretet hozzanak létre. 

      Azzal, hogy az országgyűlések már Tiberius alatt elveszítették törvényhozói funkciójukat, 

és következésképpen az általuk megszavazott új törvények előállítását, a törvényhozási 

folyamat teljes egészében Róma két vezető politikai szereplőjének, a princepsnek és a 

szenátusnak a kezében maradt. A Kr. u. első századtól kezdve a szenátus határozatai átvették 

az antik leges szerepét, így a senatus consulta a magánjog különböző területeinek 

megújításában is fontos eszközzé vált. A császári hatalom fokozatos megszilárdulása pedig 

természetessé tette, hogy kétség esetén a Princeps tekintélyéhez forduljanak: a 

magánszemélyek, valamint a római bírák és tisztviselők kétes vagy különösen nehéz 

ügyekben konkrét kérdéseket intéztek a Princepshez, a hatályos jog letéteményeséhez és 

legfőbb értelmezőjéhez, és gyakran olyan válaszokat kaptak, amelyek újabb bizonyosságot 

adtak a valós ügyek megoldásához. 

       Ezért a jogászok munkájának másik aspektusa: Augustus idejétől kezdve a jogászok 

alapvető fontosságúak, hogy segítsék a Princepset a rangos pozíciója által megkövetelt jogi 

feladatok ellátásában. Az általa írt válaszokat és véleményeket a kancelláriája gyűjtötte össze, 

míg később más jogászok kezdték átnézni ezeket a szövegeket, hogy általános elveket 

vonjanak le belőlük. így egy tényleges joganyagot hoztak létre, amely gyakran módosította 

vagy megújította a meglévő jogot. Ezek a császári "alkotmányok" nagyon hamar érvényes 

jogszabállyá váltak. A Princeps jogi kijelentéseinek normatív értéke pedig idővel csak egyre 

nagyobb jelentőségre tett szert, ami egy másik fejleményhez vezetett: a Kr. u. II. és III. század 

között a jogászok - ha fokozatosan és bizonytalanul is - új felfogást kezdtek kialakítani a 
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szuverenitásról és arról, amit a modern korban "államnak" neveztek. Már a Kr. u. II. 

században világossá vált a római jogrendszer új jellege, amint azt Gai., Inst. , 1. 2-ben látjuk: 

"A római nép polgári joga statútumokból, népgyűlésekből, a szenátus rendeleteiből, a 

császárok alkotmányaiból, a kihirdetésre jogosultak rendeleteiből és a jogtudósok 

véleményéből áll". 

       Ami az eljárásjogot illeti, az i. sz. első századtól kezdve a formuláris eljárás mellett egy 

újfajta jogi eljárás kezdett kialakulni, amely közvetlenül a princeps irányítása alatt állt. Az 

extra ordinem eljárás, amelyet először korábban nem szabályozott jogi helyzetekben, majd a 

rendes eljárás hatálya alá tartozó ügyletekre is alkalmaztak, közvetlenül a császár félszuverén 

hatalmából eredt, és egyértelműen tükrözte Róma politikai rendszerének ekkorra jellemző 

központosítását. Ezt az új eljárási ágazatot gyakran a megmaradt köztársasági magisztrátusok 

felügyelték; ennek eredményeként a korai birodalomban ténylegesen megnőtt a praetorok 

száma, akiknek egy-egy meghatározott területre (a fideicommissa, vagyis a szabadsággal 

kapcsolatos ügyek vagy az adóviták felett) volt joghatóságuk. Idővel azonban ez a kibővült 

joghatóság az autonómia jelentős csökkenésével járt együtt. Így nem volt meglepő, amikor 

Hadrianus úgy döntött, hogy véget vet egy korábban fontos jogforrásnak, a praetor-

ediktumnak, és a kor legnagyobb jogtudósát, Salvius Julianust bízta meg annak végleges 

változatának kidolgozásával. 

      A Római Birodalom helyreállítása Diocletianus (i. sz. 284-305) és Konstantin (i. sz. 306-

337) alatt, a Kr. e. harmadik században bekövetkezett válság után, nagy változásokat hozott a 

római kormányzat és a hadsereg belső szerkezetében, a birodalmi rendszer két részre 

osztásával: a nyugati és a keleti birodalomra. A római jogtudomány ekkorra már leromlott, és 

a joggyakorlatot megterhelte, hogy meg kellett küzdenie a klasszikus jogtudomány által 

létrehozott terjedelmes és nehézkes írások, valamint a birodalmi alkotmányok által létrehozott 

szöveghalmazzal. 19Csak jóval később, a Kr. u. ötödik században tett néhány fontos kísérlet 

után, 20a Justinianus által megrendelt nagy kompiláció, a Corpus iuris civilis, a római jog 

örökségét a birodalmi alkotmányok szisztematikus gyűjteménye és egy a klasszikus 

jogtudósok írásaiból készült nagyszámú válogatást. Ez a Corpus szolgált alapul a jogi 

tanulmányok európai újjáélesztéséhez a késő középkorban. 21 

 

 

3. A római magánjog fejlődése 

 

A Princeps által felügyelt új típusú eljárás a legjobban az öröklési jogot érintette. Már 

Augustus alatt is törekedtek arra, hogy az örökhagyó azon szándékának jogi alapját, hogy 

valamit az örökösének adjon, vagy valamit elvégeztessen, az utóbbi fideszére támaszkodva 

erősítsék meg. E fideicommissa végrehajtása az extra ordinem eljárás hatáskörébe tartozott, és 

egy új praetor fideicommissariusra bízták. Ez a módosított öröklési eljárás azonban csak egy 

aspektusa volt azoknak a változásoknak, amelyeket a császári joggyakorlat az öröklési jog 

területén vezetett be, beleértve az ab intestato öröklés területét is, ahol továbbfejlesztették a 

már a köztársasági korszakban felállított premisszákat, hogy korlátozzák az örökhagyó azon 

lehetőségét, hogy törvényes örököseit kitagadja. Ez a köztársaság utolsó évszázadában 

bevezetett kereset alkalmazhatóságának kiszélesítéséhez vezetett, amelynek célja egy olyan 

végrendelet megtámadása volt, amely a törvényes örökösöket teljesen kizárta, nyilvánvaló 

indoklás nélkül, és így megsértette a családi szolidaritásnak tekintett kötelezettségeket. 

      A rendelkezésünkre álló bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy a római jogászok - 

az egyéneknek nyújtott tanácsadói szerepükben - óriási jelentőséget tulajdonítottak az öröklési 

kérdéseknek. Teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy Rómában, mint sok prekapitalista 

társadalomban, a vagyon mortis causa átadásának mechanizmusai nem kevésbé fontosak 

lehettek, mint a vagyonfelhalmozás exogén fajtái. Így a jogtudósok az esetek sokaságának 
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megvitatásával különös figyelmet szenteltek az örökhagyó tényleges végakaratának 

értelmezési problémáinak és rendelkezései pontos hatályának. 

       Fontos újítások történtek a dologi jogok területén is. A korábban tárgyalt számadatokon 

kívül említésre méltó, talán a köztársasági korszak végére datálható jog volt a superficies 

joga, amely lehetővé tette a más földjén, különösen a városok tulajdonában lévő 

közterületeken emelt épület használatát. Későbbi jog az emphyteusis, amely a közterületek 

adományozásából származik, és a bérlőnek még szélesebb körű jogosítványokat biztosított, 

mint amilyeneket a közterület-használók élveztek. mint a haszonélvezeti jog, mivel a jog 

átruházható volt az örökösökre. Ezenfelül a korai birodalomtól kezdve a valódi biztosítékok 

hatékony rendszere is kialakult, egy sajátos actio (actio Serviana) bevezetésével, amely 

lehetővé tette a hitelező számára, hogy a biztosítékként elzálogosított javakat visszatartsa. 

        A kötelmek tekintetében végül meg kell említenünk azt az erős lendületet, amelyet a 

birodalmi joggyakorlat adott a szerződési jognak, egyrészt kiterjesztve a terület alkalmazási 

körét és összetettségét, másrészt növelve az egyének lehetőségét arra, hogy szabadon új 

kötelmeket alkossanak, azáltal, hogy olyan kötelező erejű megállapodásokat is figyelembe 

vettek, amelyek nem tartoztak a négyféle konszenzuális szerződés típusába. Így az informális 

megállapodásokat (pacta) és az úgynevezett "innominate" szerződéseket kötelezőnek 

tekintették. Ezek egy cselekvés vagy dolog cseréjét foglalták magukban egy másik dologra 

vagy cselekvésre, a négy lehetséges kombináció (do ut des, do ut facias, facio ut des és facio 

ut facias) szerint. A köztársasági jogban már jelen lévő pacta fejlődésével együtt a 

szerződések korábbi korszakbeli merev tipológiáját hátrahagyva az egyének számára a 

megállapodások igen változatos és számos különböző típusú kötelezettség elérésére alkalmas 

választékát biztosították. 

 

 

4. A városok birodalma 

 

A római birodalmi építmény jellegének és általános fejlődési irányának vizsgálatakor szem 

előtt kell tartanunk, ahogyan sok más prekapitalista politikai rendszer esetében is, hogy az 

államnak a modern társadalmakban tapasztalható mindenütt jelen lévő államhoz képest 

nagyon korlátozott a mozgástere. Ez a tudatosság lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, 

hogy az Augustus és utódai által létrehozott új politikai-bürokratikus apparátus, amely a 

provinciák hálózatát a központból irányította, milyen nagy autonómiát hagyott az egyes 

helységeknek: az itáliai félszigetet és a provinciákat nem kizárólag a központi kormányzat 

vagy az egyes helytartók utasításai alapján irányították, annak ellenére, hogy ezek bőséges 

hatáskörrel rendelkeztek. 

      A birodalmi társadalom tartóoszlopa továbbra is a városok voltak, a Róma történelmében 

mélyen gyökerező modell szerint, amelyre Róma mindig is támaszkodott hatalmának és 

befolyásának kiterjesztésében. Egy szinte automatikus kulturális kivetítés arra késztette a 

rómaiakat, hogy minden közösségről és településről civitates fogalmakkal gondolkodjanak. 

Ahogyan a számtalan coloniae és municipia továbbra is a császárkorban Itália mozgatórugója 

maradt, úgy a provinciák számos civitate-ja is vezető szerepet játszott mind gazdaságilag, 

mind kulturálisan, akár liberae, liberae et immunes, akár foederatae volt - autonóm vagy 

félautonóm jogállást élvezve -, nem is beszélve az autochton vagy újonnan alapított 

közösségekről, amelyek egyre inkább a latin municipia státuszát kapták. A birodalmi 

társadalom felfelé ívelő pályája és pompája a Kr. u. II. századig nagyrészt a birodalom 

virágzó városainak köszönhető. Hasonlóképpen, a császári kormányzat teljes felépítése és az 

irányítás területének ellenőrzése - ami par excellence politikai probléma - 

pótolhatatlanul a városok önkormányzatiságán alapult. Ez viszont vagyoni kritériumokon 
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alapult: a helyi elit - a magisztrátusok és a városi "szenátusok" (decuriones) - szinte mindig 

földbirtokuk alapján választották ki őket. 

        A birodalomban létező, a római kormányzat által nem csupán megtűrt, hanem tudatosan 

követett intézményi modellek sokfélesége által okozott látszólagos rendezetlenség fontos 

értelmezési kulcs annak megértéséhez, hogy a rómaiak felfogása az átfogó politikai egységről 

mennyiben különbözött az államról alkotott modern elképzelésektől. Ha ugyanis az ókor más 

nagy birodalmaihoz hasonlóan Róma és annak vezető testületei képesek voltak vitathatatlan 

szuverén hatalmat gyakorolni egy ilyen hatalmas multikulturális és soknemzetiségű politikai 

agglomeráció felett, akkor ezt a benne lévő mikro-politikai rendszerek sokféleségére 

támaszkodva tették. Ez a pluralizmus a rugalmasság hasznos (sőt, talán nélkülözhetetlen) 

elemét biztosította, amely hosszú életűvé tette Róma politikai kísérletét. 22 

 

 

 

 

Jegyzetek 

 

(1) Az egyik kiemelkedő kollégium a fetiales volt, amelynek feladatai a külügyekhez 

kapcsolódtak; egy másik az augurák kollégiuma volt, amely az istenek akaratát kérdezte ki az 

auspicia értelmezésével; nem kevésbé fontos volt a flaminák kollégiuma, amelynek gyökerei 

Róma archaikus vallásából eredtek. 

(2) Gai., Inst. , 1.109-111: "mind a hímek, mind a nőstények potestas alatt állnak egy 

másiknak, de csak a nőstények vannak manu . . a nő a férje manusába került ... és átment a 

férje családjába, ahol a leány pozícióját töltötte be". 

(3) A cessio in iure esetében a vevő a tulajdonosnak kiadva magát jelent meg a bíró előtt. Az 

eladó lemondott a kifogásolási jogáról, így a pert természetesen a vevő nyerte meg. A 

mancipatio erősen szimbolikus tranzakció volt, amely azon alapult, hogy az eladónak a 

dologért fizetségül adott bronzmennyiséget (az érmevés előtti időkben) le kellett mérni, 

miközben a rituálé által előírt ünnepélyes szavakat mondták ki (Gai., Inst. , 1. 119; Ulp. Reg. , 

19. 1-7). 

(4) Később az összes polgárt öt osztályba osztották: az elsőt tizennyolc lovas század, negyven 

század iuniores (negyvenöt éves vagy annál fiatalabb polgárok) és negyven század seniores 

alkotta; a második, harmadik és negyedik osztályban egyenként tíz század iuniores és tíz 

század seniores volt. Az ötödik osztály tizenöt század iuniores-t és tizenöt század seniores-t 

biztosított. A mérnökök, zenészek és a többi, tőkével nem rendelkező polgár további öt 

századot kapott. 

(5) A tribunusokat a plebs gyűlése (concilium plebis) választotta, amely területi körzetek 

(törzsek) szerint szerveződött. Később ennek a gyűlésnek a comitia tributa formájában hozott 

határozatai a centuriátus gyűlése által elfogadott törvényekkel azonos státuszt kaptak. 

(6) Emellett segítettek enyhíteni az adósságok anyagi terheit, amelyek addig a szegényebb 

plebejusokat terhelték a leginkább. 

(7) Közvetlenül e nobilitas alatt, ahogy a rómaiak a szenátorokat és családjaikat nevezték, a 

gazdag polgárok egy osztálya, az equiták fokozatosan egyre nagyobb társadalmi és gazdasági, 

de politikai jelentőségre tettek szert. Gazdagságuk révén a magasabb rangú századok közé 

kerültek, és mivel ők biztosították saját lovaikat a centuriátus hadsereg lovassága számára, 

"lovasoknak" nevezték őket. 

(8) A rómaiak ezt az újfajta akaratot per aes et libram (bronz és mérleg által) nevezték, éppen 

a mancipatio szóból való levezetése miatt (Ulp. Reg. , 20. 2 és 9). 
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(9) Ahhoz, hogy egy dominust be lehessen perelni a rabszolgája által kötött szerződés miatt, a 

praetornak különleges eljárásokat kellett megállapítania, amelyeket adiecticiae qualitatis 

keresetnek neveztek. 

(10) Az ilyen helyzetek fontosságát bizonyítja, hogy Kr. e. 242-ben új praetort, a praetor 

peregrinust hoztak létre, aki az ilyen ügyekkel foglalkozott. 

(11) Gai., Inst., 4. 30, arról tájékoztat, hogy "mindezek a legis actiones azonban fokozatosan 

népszerűtlenné váltak az ókori joghatóságok rendkívüli finomsága miatt, így az eredmény az 

lett, hogy aki a legkisebb hibát is elkövette, elvesztette az ügyét. Ezért a lex Aebutia és a két 

leges Iuliae által az e törvény szerinti eljárást eltörölték, és más formát állítottak a helyébe". 

(12) Vagy úgy, hogy az ötévente tartott népszámlálás során kijelentették, hogy egy rabszolga 

szabad, vagy egy fiktív eljárás révén, amely szabadságot adott neki. 

(13) Az ősibb okiratok és megállapodások által létrehozott kötelezettségeket a római 

jogtudósok később három másik kategóriába sorolták (Gai., Inst., 3. 89: 2: "a kötelezettséget 

vagy vagyon átadásával, szóban, írásban vagy beleegyezéssel kötik"). 

(14) A locatio operis szerződést arra használták, hogy kötelezettséget hozzanak létre egy 

bizonyos feladat elvégzésére (például egy kézműves megbízására, hogy meghatározott célú 

munkát végezzen), előre meghatározott díj ellenében. 

(15) A köztársaság utolsó évszázadaiból azonban voltak olyan esetek, amelyek egyik 

kategóriába sem illettek bele, mint például a más személy nevében, annak engedélye nélkül, 

de az ő javára történő üzletkötés, vagy a tengeri - vagy akár szárazföldi - szállítás során vagy 

"szállodai" tevékenységek végzése során felmerült károkért indított konkrét keresetek. 

Hasonlóképpen, a de effusis et deiectis és a de posito ediktumok a többszintes épületekből 

lezuhanó tárgyak által okozott károkért való felelősséggel foglalkoztak, amelyeket Róma 

építőipara a Kr. e. második századtól kezdve intenzíven fejlesztett. 

(16) A tisztviselők egy másik testülete nagyszámú procuratores és curatores volt. 

az államigazgatással kapcsolatos konkrét feladatok ellátása. 

(17) A "császári kancellária" volt az a nélkülözhetetlen eszköz, amely lehetővé tette a 

princeps számára, hogy hatékonyan kormányozza nemcsak Rómát és Itáliát, hanem az egész 

birodalmi univerzumot. Ebből adódik a hivatal jelentősége. Elsődleges feladata az volt, hogy 

a birodalom minden részén lehetővé tegye a központ és a periféria közötti állandó 

kommunikációs rendszert. Minden császári utasítás később a constitutiones általános 

kategóriájába került, amely idővel a császári kancellária és a jogtudósok közös fellépésének 

eredményeként normatív státuszra tett szert. 

(18) Erről van egy rendkívüli dokumentumunk: egy bronzba vésett hosszú szöveg, amely a 

lex de imperio Vespasiani egy részét tartalmazza. 

(19) Ezek a nehézségek magyarázzák, hogy a harmadik század második felétől kezdődően 

miért jelentek meg a régi jogtudósok válogatott szövegeit tartalmazó kompendiumok, 

amelyek a "klasszikus" szövegek rövidített és egyszerűsített változatát tartalmazzák. 

(20) A birodalom keleti részének dinamikusabb jogi kultúrájában II. Theodosius császár Kr. 

u. 429-ben nyolc jogtudósból álló bizottságot állított fel, amelynek feladata a császári 

alkotmányok, valamint az ókori szerzők még hatályos jogi írásai összegyűjtése volt. A terv 

részben megvalósult Kr. u. 438-ban, a Codeus Theodosianus tizenhat könyvből álló kötetével. 

(21) A Corpus iuris civilis az ötven könyvből álló Digestumból állt, amelyhez a császár által 

kinevezett jogtudósokból álló kollégium Tribonian vezetésével több mint 9000 töredéket 

gyűjtött össze a római jogtudomány mintegy 200, a bizottság által kiválasztott művéből. 

Minden egyes könyvet különböző témájú részekre (tituli) osztottak. Ezt Kr. u. 533-ban 

hirdették ki. Egy új kódex is megvalósult, tizenkét könyvben, amely a császári alkotmányok 

töredékeit tartalmazta, és ugyanazon kritériumok szerint készült, mint a Digesta. A művet i.sz. 

534-ben szerkesztették. Jusztiniánusz tervének utolsó eleme egy bevezető tankönyv volt a jogi 

iskolák számára: a négy könyvből álló Institutió, amelyet i. sz. 533-ban adtak ki. Ezzel 
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párhuzamosan Justinianus számos alkotmányt adott ki jogászai munkájának segítésére, 

amelyeket Novellae constitutiones néven gyűjtöttek össze. 

(22) A birodalom első évszázadaiban megmaradt az egyfelől a cives Romani, másfelől a 

peregrini sokasága közötti éles ellentét. Csak Caracalla császár Kr. u. 212-ben kiadott 

alkotmánya biztosította a római polgárjogot a Római Birodalom gyakorlatilag minden szabad 

alattvalójának. 

 

Luigi Capogrossi Colognesi 

Luigi Capogrossi Colognesi a római Sapienza Egyetem nyugalmazott római jogi professzora. 

A római Accademia dei Lincei és az Academia Europaea tagja. 
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                                       10. Bizánci jog: az új Róma joga 
                                                               Bernard Stolte 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet azt kívánja bemutatni, hogy a bizánci jog egy közös európai múlt része. A 

bizánciak rómaiakként azonosították magukat, joguk a római jog volt, fővárosuk, 

Konstantinápoly pedig az Új Róma. Ezt világosan mutatja a bizánci jog története, amelyben 

Jusztiniánusz császár kiemelkedő helyet foglal el, és a jogi nyelv továbbra is latin 

szakkifejezéseket használt. A (ortodox) kereszténység kelet-európai elterjedésével a bizánci 

jogot is átvették. Így ott is, akárcsak a latin nyugaton, a Corpus iuris civilis közös alapjára 

épülő római jog átvételének folyamatát láthatjuk, más-más csatornán keresztül. 

Kulcsszavak: Jusztiniánusz, Corpus iuris civilis, jogi nyelv, a bizánci jog recepciója. 

 

 

 

 

I. Bevezetés  

 

 

 

Bizánc történelmét ritkán kezelik a közös európai múlt részeként. Ez még inkább figyelemre 

méltó a bizánci jog esetében. A római jogra gyakran hivatkoznak úgy, mint a közös európai 

örökség egyik alappillérére, de a római jog története általában a nyugati, latin hagyományra 

összpontosít, gyakran keleti, többnyire görög megfelelőjének kizárásával. Bizánc azonban a 

régi Róma folytatásaként, "új" vagy "második Rómaként" értelmezte magát, és ez kevés 

területen olyan nyilvánvaló, mint a jogban. A "nyugati" narratíva a római jog Justinianus 

császár általi kodifikációjának és a római jog XI. századi itáliai "újrafelfedezésének" 

fontosságát hangsúlyozza. Érdemes azonban nem elfelejteni, hogy a kodifikációra keleten, 

Konstantinápolyban került sor a hatodik században, miután a Római Birodalom nyugaton 

mintegy ötven évvel korábban összeomlott, és a bizánci jog középpontjában maradt egészen 

Konstantinápoly 1453-as elestéig, sőt még azon túl is. A bizánci jogban egy töretlen szál köti 

össze Jusztiniánust a jelennel. 

      A bizánci jog a római jog, amelyet talán jobban kifejez a görög-római jog alternatív neve. 

Ha a "bizánci" szó nem vált volna általánossá, akkor a humanista ius graecoromanum 

megjelölést részesítenénk előnyben. A bizánci jognak ebből a nyugati elbeszélésből, sőt a 

római jog szokásos történetéből való kizárásának gyökere a nyelvben rejlik. Amint látni 

fogjuk, a római jog bizánci jogként fejlődött ki azokból a görög fordításokból, 

összefoglalásokból és kommentárokból, amelyek Jusztiniánusz főként görögül beszélő 

alattvalóinak javára készültek. Igaz, hogy a görög nyelv, amely a bizánci civilizáció egyik 

meghatározó jellemzője, mind a múltban, mind a jelenben akadályozta a bizánci jogi írások 

megismerését és átvételét Nyugaton. Ez a hatodik századtól kezdve - a tizenötödik századtól 

kezdődően a tudósok egy szűk körének kivételével - mindig is így volt. Ezzel a ténnyel 

indokolni Bizánc kizárását a római jog történetéből azonban a legjobb esetben is a római jog 
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nagyon szűk értelmezése, valamint Európa nyugati felére való redukálása. Ennek fényében ez 

a fejezet a bizánci jog születését és párhuzamos, de mégis különálló fejlődését kívánja 

bemutatni az európai jogtörténet részeként. 

        A jusztinianusi kodifikációban tehát a római és a bizánci jog elválaszthatatlanul 

összefonódik. A különbség a romanista és a bizantinista között csupán a szemléletük 

irányában van: a római jog tanulmányozója hajlamos a jusztinianusi törvényhozást olyan 

anyagtárnak tekinteni, amelynek segítségével rekonstruálni lehet a klasszikus múltat - és ezért 

általában kevésbé érdeklődik a regények iránt -, míg a bizantinista azt fogja vizsgálni, ami a 

kihirdetése után történt, vagyis a regényeket, és még sok mást. De nem csupán Jusztiniánusz 

kodifikációja az, ami a bizánci jog nélkülözhetetlen előszava. A bizánci állam keresztény 

állam. Ahogyan lehetetlen megírni politikai és kultúrtörténetét az egyház szerepének 

figyelembevétele nélkül, ugyanúgy elképzelhetetlen a bizánci jog feldolgozását a világi jogra 

korlátozni. A bizánci jog nem csak a jusztiniánuszi örökségen alapul, hanem az első négy 

háború törvényhozói munkásságán is.  A bizánci császár mindig is fontos szerepet játszott az 

ortodox egyházban, és mint alább kiderül, az ortodox hit elterjedése hozzájárult a bizánci jog 

recepciójához. 

 

 

II. A bizánci jog születése 

 

 

A bizánci jog természetesen Bizánc törvénye, de mivel a történészek nem értenek egyet 

abban, hogy hol Róma véget ér és Bizánc kezdődik, ez aligha hasznos meghatározás. 

Szerencsére arra a kérdésre, hogy mikortól válik lehetővé a bizánci jognak a római jog 

különálló fejlődéseként való megkülönböztetése, más választ lehet adni, és nem kell 

összekapcsolni a római ókor és Bizánc elhatárolásának kényes problémájával. A válasz 

Jusztiniánusznak a római jog kodifikálására vonatkozó döntésében rejlik. 

         A római jog Jusztiniánusz általi kodifikációjával e kötetben már máshol is 

foglalkoztunk, így azt itt nem szükséges bemutatni.2 Mint minden kodifikáció, ez is lezárta a 

múltat, és egy új fejlődés kiindulópontját képezte: a római jog egyetlen szisztematikus 

normatív szöveghalmazzá alakítása volt. Ezek a szövegek is szinte teljes egészében latin 

nyelvűek voltak, és így a Földközi-tenger görög nyelvű keleti felében szorosabban 

kapcsolódtak a múlthoz, mint a jövőhöz. Ez az első átalakulás azonban szükséges lépés volt 

ahhoz, hogy egy második is lehetővé váljon, és ez a második lépés volt a bizánci jog igazi 

születése. Ez volt a logikus következménye annak, hogy Jusztiniánusz latinul kodifikált, 

miközben alattvalóinak többsége görögül beszélt. Az a probléma, hogy mely szövegek 

kötelezőek, most már megoldódott, de a latin nyelv továbbra is akadály maradt. A 

jogászoknak érteniük kellett volna a latin nyelvet, és számos bizonyíték van arra, hogy egy 

részük értett is hozzá. Úgy tűnik azonban, hogy a fordítások nélkülözhetetlen eszköznek 

bizonyultak. Forrásainkból kiderül, hogy az új jogszabályok tanítása magában foglalta a 

tanulóknak nyújtott segítséget a nyelvi nehézségek leküzdéséhez. A konstantinápolyi és 

bejrúti "jogtanárok", az antecessores lefordították, összefoglalták és magyarázták az Institutes, 

a Digest és a Codexet. Bár ezek a görög változatok nem rendelkeztek hivatalos státusszal, és a 

különböző professzorok különböző fordításokat készítettek, informális szinten hamarosan 

felváltották a latin szöveget. Érdemes megjegyezni, hogy egy hiteles görög változatot - a 

bazilikát - csak jóval később hirdettek ki. 

       Jusztiniánusz latin szövegeinek görög változatokkal való nem hivatalos felváltása 

természetesen nem hozott létre azonnal egy, a római jogtól eltérő bizánci jogot. Ugyanaz a 

jogi hagyomány, amely a klasszikus római jogot adta tovább, és létrehozta a kódexet és a 

Digestust, most a császári alkotmányok és jogi írások e két hatalmas antológiáját kezdte el 



 186 

tanítani. A görög nyelv használata a jogi tanításban nem volt újdonság, amint azt a negyedik 

és ötödik századból származó papiruszok bizonyítják. Feltűnő azonban, hogy 534-ben, a 

Codex repetitae praelectionis kihirdetése után Jusztiniánusz elkezdte kiadni a császári 

törvények sorozatát, a Novellae constitutiones-t, amelyek szinte mind görög nyelven íródtak. 

A jog most már császári szinten is kétnyelvűvé vált. A görög nyelvnek a latin rovására történő 

átvétele tette lehetővé a római jog különálló fejlődését, különállóvá, mert Európa latinul 

beszélő nyugati része számára elérhetetlen volt, és hamarosan teljesen elhagyta a latint, 

néhány fontos kivételtől eltekintve. Az Európa keleti részére (és a Közel-Keletre) korlátozódó 

birodalomban a római jogot görögül vitték tovább. Ahogyan a nyugati Európa latin része nem 

osztozott ebben a görög fejlődésben, a keleti rész elszigeteltek maradtak a Nyugaton 

történtektől. Ott a Digesta és a Codex latin szövege elaludt, hogy aztán a XI. században 

Észak-Itáliában újra felébredjen, és az európai kontinentális polgári hagyomány forrásaként új 

pályára lépjen, míg a különböző görög változatok és kommentárok időközben Keleten a 

bizánci jog önálló hagyományát hozták létre. 

        Ha valaki mégis inkább a bizánci jog kezdetét Konstantinápoly 330-as alapításával tenné 

egybe, akkor két évszázadon keresztül semmi sem különböztetné meg a római jogtól. Ez volt 

az a korszak, amely többek között a Theodosiánus-kódexet hozta létre, amely Jusztiniánusz 

kodifikációjának kihirdetése után is sokáig befolyásos maradt Nyugaton. Ezért úgy tűnik, 

hogy a jobb nézet az, ha a "bizánci" kifejezést fenntartjuk a Jusztiniánusz utáni különálló 

keleti fejlődésre. 

 

 

III. Az antecessores: A bizánci jogászok első generációjának tanítása 

 

 

Az új kodifikáció megértése és alkalmazása nyelvi kihívást jelenthetett, legalábbis a leendő 

joghallgatók számára, akiknek túlnyomó többsége görögül beszélt. Illyricum, Afrika és Itália 

latin nyelvű volt, és az onnan származó hallgatóknak hasonló nehézségekkel kellett 

szembenézniük a görög szövegekkel. Történetesen jól értesültünk arról, hogy miként 

szembesültek ezzel a problémával. A részleteket, számos példával együtt, H. J. Scheltema 

igen tömör, de korszakalkotó könyvében olvashatjuk. 3 

        Az oktatás két kurzus formájában zajlott: az elsőben a jogászprofesszorok (antecessores) 

bevezetésként a latin szöveg parafrázisos görög fordítását, vagy inkább adaptációját adták elő, 

a másodikban pedig az eredeti latin szöveg alapján annak jogi magyarázatát adták, szintén 

görög nyelven. Az első kurzust indexnek, a másodikat paragraphai-nak nevezték; 4 az eredeti 

latin szöveget pedig rheton-nak. A kódexben kodifikált és később a regényekkel kiegészített 

császári alkotmányok tanításakor a segédeszköz mellett egy különleges segédeszköz is 

használatos volt.  Tekintettel az Institutes és a Digestum nyelvezeténél meglehetősen 

bonyolultabb nyelvezetre, az eredeti szavak fölé írt szó szerinti (kata poda(s), 'a sarkon') 

fordításokhoz kellett folyamodni. Az eredmény inkább szavak sorozata lett, mint 

szintaktikailag összefüggő szöveg, és amikor ezeket a "fordításokat" leválasztották a forrásról 

és esetleg újraírták, szintaktikájuk továbbra is elárulta eredetüket. Görögül számos példát 

találunk a Bazilikáról szóló scholiákban (lásd a következő fejezetet), de a romanisták számára 

egy másik példa ismertebb: az Authenticum. Ez a görög regények sorai közé írt latin kata 

poda-fordításként indult a latinul beszélő diákok számára, és miután leválasztották a - szó 

szerint - alapszövegéről, önállóan keringett a latin Nyugaton. Amikor még nem ismerték fel 

az eredetét, "rossz" latinsága olyan hipotézisekhez vezetett, amelyek messzire tévedtek. A 

Nyugaton keringő másik latin nyelvű regénygyűjtemény, az Epitome Juliani szintén a görög 

regények latin nyelvű közönségnek való tanításából származik: eredetileg egy paragrafusaiból 

álló tanfolyam volt. 5 
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       Ez a kisajátítási és különösen a tanítási folyamat hozta létre azt a humuszt, amelyből a 

bizánci jog kialakult. Jusztiniánusz jogszabályait olyan nyelvre fordították le, foglalták össze 

és értelmezték, amely kizárta az eredmények terjesztését a latin nyelvű Nyugaton, ahogyan az 

Authenticum és az Epitome Iuliani is, bár bizánci eredetűek voltak, olyan fejlemények alapját 

képezték, amelyekben a bizánci Kelet nem vett részt. Bizáncban a görög képviselők in loco 

parentis átvették jusztiniánuszi eredetijük helyét, és a tizenegyedik századi Észak-

Olaszországtól teljesen eltérő környezetben értették és alkalmazták őket. Aligha meglepő, 

hogy az eredmény is más, de mindenképpen római jog. Sőt, még meglepőbb, hogy ennyire 

"római" maradt. 

      Ez utóbbi jelenség magyarázata részben a normatív források történetében keresendő. Ez a 

történelem többféle formátumban és nyelven elérhető. Mindegyik a késő ókorban kezdődik, 

és magában foglalja a jusztiniánus korszakot is. A legteljesebbek Nicolaas van der Wal és Jan 

Lokin, valamint újabban Spyros Troianos munkái.6Mindkettő magában foglalja az 

egyházjogot. Danilo Ceccarelli Morolli kissé más szemszögből nagyjából ugyanazt a területet 

fedi le. A 7világi és egyházi "jogi irodalom" összefoglalását a jelen szerző, 8valamint egy 

terjedelmes Peter Pieler a világi bizánci jogi írások irodalomként való kezelését.9 Az 

"irodalom" szó hozzáadása jelzi e két utóbbi mű jellegét, de a többi munkára is vonatkozik: 

mindegyik normatív forrásokkal és "tanult" jogi írásokkal foglalkozik, de nem szentel 

rendszeres figyelmet a joggyakorlatból származó dokumentumforrásoknak. A 'források' alatt 

többnyire normatív forrásokat értettek, ami teljesen jogos választás, annál is inkább, mivel 

Bizánc történelmének nagy részében az okleveles források viszonylag ritkák. 

A normatív források története tehát a bizánci római jog folytonosságának és változásának 

kérdését veti fel. 

 

 

IV. Bizánci jog: Folyamatosság vagy változás? 

 

 

Scheltema összehasonlította a jusztiniánuszi eredetiek görög képviselőit azokkal a 

tesszerákkal, amelyekkel a későbbi nemzedékek mozaikjaikat komponálták.10 A hasonlat a 

legtalálóbb: az így létrejött kompozíciók minden alkalommal mások voltak, mégis ugyanazok, 

és így változást, mégis folytonosságot sugallnak. Ez nem jelenti azt, hogy Jusztiniánusz utódai 

nem alkottak törvényeket. Furcsa azonban, hogy ezek a Jusztiniánusz utáni regények csak 

ritkán épülnek be aztán - kifejezetten vagy hallgatólagosan - a későbbi kompilációkba. Ez 

megkérdőjelezni látszik a lex posterior derogat legi priori eltérési modellt, amelyet a római 

jogból annyira ismerünk. Nem szabad elhamarkodnunk ezt a következtetést. Maga a Novellák 

elnevezése, nearai meta ton Kodika diataxeis, "új alkotmányok a kódex után", arra utal, hogy 

a császárok tisztában voltak a kódex módosításainak kiadásával, és a lex posterior maximájára 

való hivatkozások sem szűkösek. Nyilvánvaló azonban, hogy a bizánciak nem ugyanazt a 

modellt értelmezték, mint a rómaiak. 

      Ebből két következtetés vonható le. Először is, a jusztiniánuszi törvénykezés folyamatos 

visszatérése a későbbi kompilációkban nagyon "római" maradt a bizánci jogrendszer. A 

bevezető tankönyv par excellence mindig is Justinianus Institutes-je maradt, annak 

Theophilus parafrazáló változata. 11A visszatérés a hatodik században12 különösen 

szembetűnő a bizánci jog legkiterjedtebb összeállításában, a 900 körül készült Bazilika (a ta 

basilika nomima, "a császári törvények" rövidítése), amely 13lényegében a jusztiniánuszi 

törvényhozás császárilag jóváhagyott görög nyelvű átdolgozása, amelyben a Digest és a 

Codex címeket összevonták, és ezekhez a címekhez hozzáadták a Jusztiniánus-novellák 

(részeit). A vonatkozó (jusztinianusi) jogszabályok egy adott témában végre egyetlen címen 

belül voltak megtalálhatók, de a gyűjtemény célja a jelek szerint inkább az eredeti 
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jogszabályok megismerésének segítése volt, mintsem azok új kodifikációval való 

helyettesítése.14 Ezt a benyomást erősíti, hogy már a X. században olyan kommentárokat 

adtak hozzá, amelyek ismét a hatodik században a Digest, a kódex és a novellák 

magyarázataként írt előzményszövegek töredékeiből álltak (az úgynevezett "régi scholia", 

lásd alább). Az olyan sokkal rövidebb kompilációk, mint az Isauriai Ecloga (741), a 

Procheiron és az Eisagoge (az utóbbi kettő 900 körül) az 15anyag más rendjét mutatják, de a 

szövegek többnyire felismerhetően jusztiniánusziak. Ha e "törvénykönyvek" természetét és 

célját vizsgáljuk, akkor meg kell vizsgálnunk előszavaikat és a bevett és kihagyott dolgok 

kiválasztását. Mindent összevetve, az elsöprő benyomás a folytonosság benyomását kelti. 

Mondanom sem kell, hogy ez az oka annak, hogy a bizánci anyag hasznos a Corpus iuris 

civilis szövegkritikája számára, amely szempontra a romanisták bizánci jog iránti érdeklődése 

hagyományosan összpontosít. 16 

      Másodszor, a bizánci jog története nem tévesztendő össze kizárólag a normatív források 

történetével. Változások ugyan történtek, de ez nem feltétlenül tükröződik ezekben a 

forrásokban. A bizánci jog fejlődésének nyomon követéséhez szélesebbre kell vetni a hálót. 

Az egyes császárok a regényekben - Justinianuséban és utódaiéban egyaránt - foglalkoznak a 

korabeli problémákkal. Hasonló jelzések találhatók a nem jogi tárgyú irodalom. Tekintettel az 

egymást követő normakompilációkból eredő látszólagos folytonosságra, ezt a képet 

szeretnénk egy sor bírósági ügy alapján ellenőrizni. Sajnos ezek nem állnak rendelkezésre. A 

fennmaradt példák egyrészt a római jogrendszerhez és terminológiához való ragaszkodást, 

másrészt viszont a római normától való időnkénti eltéréseket mutatnak, kifejezetten vagy 

hallgatólagosan. Röviden, a római-bizánci jog fejlődését a "cselekvő jog" bizonyítékaiból 

követhetjük nyomon. A "jog a könyvekben" alapján kialakuló kép azt sugallja, hogy ezt a 

fejlődést nem a jogalkotás vezérelte. 17 

 

 

V. A bizánci jogi nyelv: Latin, görög és jogi görög 

 

 

A bizánci jogi nyelv több évszázadon keresztül felismerhetően római maradt. A nyelv ugyan 

görög volt, de a szakszókincs latin. A latin adagiumokat változatlanul átvették, bár a 

kéziratokban való sorsuk azt mutatja, hogy az írnokok nem mindig értették igazán a latin 

nyelvet, amelyet másoltak. Nyelvészetileg érdekesebbek a főnevek, melléknevek és igék: ezek 

latin gyökből keletkeztek, de görög végződéseket kaptak, így ezeket a szavakat úgy lehet 

visszahozni és ragozni, mintha görögül lennének. 18Eredetileg ezeket a szavakat latin 

betűkkel írták, beleértve ezeket a görög végződéseket is. A latin írás nyomai még a XII. 

században és még azon túl is megtalálhatók a gondosan megírt jogi kéziratokban, bár az 

írnokokat érthető módon elcsábították a görög végződések, ami arra késztette őket, hogy 

ezeket többé-kevésbé gyakran görög betűkkel írják. Theophilus Paraphrasis Institutionumának 

legutóbbi kiadásában kísérletet tesznek a legrégebbi elérhető változat rekonstruálására; a 

szerkesztők úgy értelmezték, hogy "legalább egy latin betű jelenléte legalább egy kéziratban, 

legalább egy adott helyen" legitimálja a teljes szó vagy név latin betűkkel való nyomtatását 

egy "normalizált" ortográfia szerint. 19A kiadás szó szerint minden oldalán szerepelnek tehát 

ezek a szavak, amelyek ebben a görög környezetben azonnal feltűnnek latin kisbetűs 

írásmódjukkal. 

        A latin szókincset végül az exellenismoi váltotta fel: görögre fordítások. Két példa 

elegendő lehet. A latin emptio, vásárlás, a korai bizánci jogi szövegekben emptionként 

szerepel, a görög női cikkel, és a harmadik deklináció főnévként kezelik a -n-re végződő 

gyökök mintája szerint. A későbbi szövegekben, és néha a régebbi szövegek "exhellenizált" 

változataiban az emption a következő lesz agorázia. Ez nem tekinthető az adásvételi 
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szerződésben bekövetkezett érdemi változásra utaló jelnek. Érdekesebb a latin translatio 

(legatorum), amely fordításként szerepel. A latin ige természetesen transferre, de a bizánci 

jogi nyelvben az ige a translat- gyökből képződött, és translateuein lesz belőle. A főnév 

későbbi görög fordítása, amely a fordítást helyettesíti, a metatheuein. 20 

      Az átlagos bizánci polgár zavarba jött volna ettől a rendkívül technikai szókincstől. 

Jusztiniánusz regényeiben csak ritkán fordul elő, de a görög nyelvük korántsem egyszerű. Ha 

az írástudás kérdését félretesszük, akkor az átlagpolgár számára az igazi problémát a 

"diglosszia" jelenthette: egyfelől a mindennapi beszélt görög, amelyről az Újszövetség 

görögje is képet ad, de amely természetesen az évszázadok során fejlődött, másfelől a 

magasabb írásbeliséget jelentő purista, atticizáló, irodalmi görög. A kettő egyre inkább eltért 

egymástól, és már a hatodik században jelentősen különbözhetett egymástól, nem beszélve a 

későbbi időkről. 21 

       A jogi ügyekben használt görög nyelvnek legalább három különböző formája volt. A 

jogalkotáshoz egy díszes, néha igen bonyolult nyelvet részesítettek előnyben, amely megfelelt 

az irodalmi bizánci görög retorikai konvencióinak. Az írott nyelv, amelyet a jogászok 

fordításaikban, összefoglalásaikban és kommentárjaikban használtak, a fent leírt 

szakszókincset használta, de sokkal egyszerűbb, világosabb szintaxist is mutat. Ez Theophilus 

és más antecesszorok nyelve. Az ügyvéd és ügyfele, valamint a bíró és a felek közötti 

érintkezés egy teljesen más beszélt görög nyelven, a korabeli mindennapi nyelven zajlott. 

Nem lenne túlzás elképzelni, hogy a különbség hasonló lenne a hivatalos latin és a kora 

középkorban kialakulóban lévő népnyelvek közötti különbséghez. 

 

 

VI. Jogi gyakorlat: A bizonyítékok 

 

 

A joggyakorlatból származó bizonyítékok időben és térben nagyon egyenlőtlenül oszlanak 

meg. Jusztiniánusz számos regénye császári reakció a császár tudomására jutott gyakorlati 

problémákra. Ugyanerre az időszakra vonatkozóan van még egy gazdag forrásunk. A hatodik 

században Egyiptom még szilárdan bizánci uralom alatt állt. A papiruszok hatalmas 

mennyiségű bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy ez mit jelentett a gyakorlatban.22 Bár 

sokkal kevésbé bőségesek az olyan tartományokra vonatkozóan, mint Palesztina, Arábia és 

Szíria, ma már széles körben elfogadott nézet, hogy nincs okunk arra, hogy a Közel-Kelet 

ezen részei nagyban különbözzenek Egyiptomtól, sőt, az egyiptomi papiruszok bizonyítékait a 

birodalom többi tartományára nézve is reprezentatívnak tekinthetjük. Ezek a bizonyítékok 

tehát arra utalnak, hogy a fővárosban kiadott jogszabályok eljutottak a tartományokba, bár a 

mindennapi életbe való behatolás mértékét illetően nincs egyetértés. Különböző kérdések 

merülnek fel, de annyi világos: el kell fogadnunk ezeket a papiruszokat annak 

bizonyítékaként, hogy a bizánci jogot hogyan alkalmazták a birodalom egy-egy 

tartományában. A görög volt az uralkodó nyelv, és nem szabad megfeledkeznünk a más 

nyelvű papiruszokról, például a kopt nyelvről sem. 23 

       Egyiptom hetedik századi elvesztése után elvileg más forrásokra kell támaszkodnunk, 

még akkor is, ha az új urak nem kényszerítették alattvalóikat hagyományos életmódjuk 

elhagyására. Ez a "tolerancia" természetesen inkább a magánjog, mint a közjog területét 

érintette. Mindenesetre a konstantinápolyi törvényhozás már nem befolyásolta azt, hogy mi 

történt ezeken a területeken. Bizánc jogtörténésze számára Egyiptom elvesztése az okleveles 

bizonyítékok gazdag forrásának elvesztését jelenti. A következő néhány évszázadban 

kénytelenek vagyunk főként közvetett bizonyítékokra, például szentek életére támaszkodni. 

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hetedik és nyolcadik századra kevés császári regény maradt 

fenn. A 900 körüli bazilika kihirdetése, amely felbecsülhetetlen értéket képvisel Jusztiniánusz 
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törvényhozásának megismerése szempontjából, kevéssé hasznos a bizánci joggyakorlat 

történésze számára. 

       A tizenegyedik századból származó Peira ("Tapasztalat") főként a konstantinápolyi 

főbíróság bírájának, Eusztathiosz Rhomaiosznak a gyakorlatából származó szemelvények 

gyűjteménye. Sajnos a tényleges esetek gyakran nem egyértelműek, ami részben azzal 

magyarázható, hogy a névtelen szerző nem annyira beszámolt róluk, mint inkább egy 

tankönyvet próbált írni. A gyűjtemény azonban képet ad arról, hogy milyen ügyekkel kellett 

foglalkoznia a bíróságnak, és hogyan alkalmazta a bíró a jogszabályokat a tényleges ügyekre. 

24 

       Nemcsak a világi szférából, hanem egyházi kontextusból is vannak bizonyítékok. 

Theodore Balsamon tizenkettedik századi kommentárja a tizennégy címről szóló 

Nomokanonhoz és a Corpus canonumhoz tényleges esetekről számol be.25 Egy másik forrás 

a konstantinápolyi patriarchátus nyilvántartása a XIV. századból, amely jelentős számú 

bírósági határozatot tartalmaz.26 A Szent Hegy kolostorainak levéltárai többek között a 

tulajdonjoggal kapcsolatos ügyleteket dokumentálják; ezek az akták a tizedik századtól 

napjainkig terjednek.27 Amikor a világi struktúrák az összeomlás szélén álltak, a püspöki 

bíróság gyakran még mindig rendelkezésre állt, amely nem egyházi ügyekkel is foglalkozott. 

Kései példa erre az epiruszi Chomatenos tevékenységének dokumentációja a XII. század 

végéről és a XIII. század elejéről. 28 Mindezekben a forrásokban, legyenek azok világiak 

vagy egyháziak, a római jog bizánci formában történő alkalmazására utaló bizonyítékokat 

találunk. De vajon a római jog melyik részét alkalmazták valójában, és milyen mértékben 

változott a római jog bizánci kézben? Az első kérdésre előzetes választ találhatunk olyan 

rövid válogatásokból, mint III. Leó és V. Konstantin isaszúriai császárok 741-es Eclogája.29 

A fennmaradt kéziratok számából ítélve az Ecloga igen sikeres volt. Az Ecloga túlnyomórészt 

jusztiniánuszi rendelkezéseket tartalmaz, és minden bizonnyal jelzi, hogy a római jog mely 

részei játszottak szerepet a joggyakorlatban. Ugyanezekben a kéziratokban gyakran találunk 

más rövid szövegeket is. Ezek közé tartozik a három úgynevezett leges speciales (a 

földművesek törvénye, a tengerészek törvénye és a katonák törvénye).30 Ezek természetéről 

és céljáról sokat vitatkoztak, és nem sikerült konszenzusra jutni. A legeseket különböző 

időpontokra, a hatodik század végétől a nyolcadik századig datálják, és különböző mértékben 

kevésbé függenek Justinianus törvényhozásától. Nem mindegyikük formális értelemben vett 

törvény. Itt is ésszerűnek tűnik, hogy a ténylegesen alkalmazott jog tükörképének tekintsük 

őket. Nevük jelzi azokat a speciális szférákat, amelyekben rendelkezéseiket alkalmazni 

akarták. A mindennapi életet ténylegesen befolyásoló, kevésbé ambiciózus szabályrendszerre 

utaló hasonló jelek találhatók más, az Eclogával azonos kéziratokban gyakran megtalálható 

szövegekben: a mózesi törvényben 31és az úgynevezett Appendix Eclogae-ben. 32 

 

 

VII. A bizánci jog története? 

 

Milyen mértékben változott a római jog bizánci kézben? Mi a "bizánci jog kontextusban"? A 

rendelkezésre álló legjobb válasz még mindig Zachariä Geschichte című művében található 

„…des griechisch-römischen Rechts”, amely már több mint száz éves.33 Még mindig nem 

váltották fel, de nem új anyag hiányában, hanem az eredeti minőségének és az átdolgozással 

járó rengeteg munkának köszönhetően. A néhai Alexander Kazhdan határozottan egy ilyen 

revízió mellett érvelt azzal a retorikus kérdéssel: "Szükségünk van-e egy új bizánci 

jogtörténetre?". Erre Ludwig Burgmann és a jelen szerző is válaszolt, más-más irányban, de 

ugyanazzal az eredménnyel: igen, de belátható időn belül nem fog megíródni, és még akkor 

sem valószínűleg nem olyan mintára, amely Kazhdan ízlésének megfelelt volna. Lényegében 

az egész egy tévedés esete. Kazhdan szemrehányást tett a jogtörténészeknek, amiért azt hitték, 
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hogy a hivatalos források jelentik a valóságot, és ennek következtében elhanyagolták az egyéb 

forrásokból, például a szentek életéből származó adatokat. Egyetlen jogtörténész sem vall 

ilyen hitet, vagy inkább Kazhdan 34"valóságról" alkotott felfogása nem azonos azzal, amit a 

legtöbb jogtörténész leírni szándékozik. 

          A bizánci jog történetének ideális esetben figyelembe kell vennie mind a hivatalos 

jogforrások szerkezetének jogi "valóságát", mind pedig azt, hogy ezek a szövegek mire 

hivatottak: hogyan járultak hozzá az évszázadok során a társadalom rendezéséhez, a viták 

rendezéséhez stb. Az előbbi főként a római jog görög köntösben, az utóbbi jogi és nem jogi 

eredetű forrásokban mutatja meg, hogy a bizánci társadalom gyakran ettől a római örökségtől 

függetlenül fejlődött. A bizánciak mindenesetre határozottan másképp bántak ezzel az 

örökséggel, mint elődeik. A végeredmény egy olyan történelem lenne, amely egyfelől erős 

folytonosságot mutat a hivatalos forrásokban, másfelől pedig változást - ahogyan azt Kazhdan 

posztulálta és mások sem tagadták. 

        A bizánci jog története olyan társadalmat mutatna be, amelyben a jogalkotás és a 

"cselekvő jog" olyan kölcsönhatásban állt egymással, amely különbözött az ókori Rómától. 

Egyrészt a jogalkotás szerepe más volt. 35római jog tanulmányozója számára a bizánciak 

ragaszkodása a jusztiniánuszi törvényhozáshoz bónusz, mivel az általa keletkezett szövegek 

olyan információkat őriztek meg, amelyek egyébként elvesznének számára. Ezek a szövegek 

azonban nem nyújtanak közvetlen hozzáférést ahhoz, hogy miként alkalmazták a római 

jognak ezt a változatát Bizáncban. Nyilvánvaló a párhuzam a Corpus iuris civilis helyzetével 

a nyugati jogi hagyományban. Fennmaradása és terjesztése nem tájékoztat bennünket azonnal 

a középkori vagy kora újkori jogi gyakorlatról. A glosszátorok és ennek alapján a 

kommentátorok munkája nélkül érdekes történelmi jelenség lett volna, de a gyakorló jogászok 

számára bizonyára kevéssé hasznos. Természetesen a ius commune hagyománya sokkal 

többet foglal magában, mint Justinianus szavainak egyszerű megismétlése, és ebben a 

tekintetben a bizánci jog esete is hasonló. Bizáncban a római jog mindvégig az élen járt, de 

nem játszott olyan szerepet, mint a ius commune a korabeli világban használható jogrendszer 

(újra)megteremtésében és fenntartásában. 

      Nem kis eredmény, hogy Zachariä bizánci jogtörténete már eljutott valamennyire az 

eszmetörténet felé. Nézzünk meg röviden két területet, a házassági vagyont és az 

ingatlanvagyont, hogy ezt a helyzetbe hozzuk. Zachariä úgy vélte, hogy a bizánciak elváltak a 

rómaiaktól, amikor a házassági tulajdon új, közös tulajdonon alapuló rendszerének törvénybe 

iktatására törekedtek. Ezt a 741-es Isauriai Ecloga okozta volna. Az ilyen változás tágabb 

összefüggése a római jog és a keresztény tanítás összhangja lett volna a bizánciak kezében, 

ahogyan azt időnként és túlbuzgón állítják a bizánci jogról általában. Ez az állítás nem állta ki 

a közelebbi vizsgálatot. A házassági vagyonjogi rendszer tekintetében is nagyfokú 

folytonosságot mutat az Ecloga a jusztiniánuszi római joggal. 36Másrészt nem könnyű a 

bizánci házassági vagyonrendszert rendszerként leírni, amint azt Dieter Simon egy későbbi 

időszakra vonatkozóan kimutatta. 37 

       Ami az ingatlanvagyont illeti, elég, ha elolvassuk Zachariä "Das Grundeigenthum 

insbesondere" című művének befejező oldalait, hogy rájöjjünk, Bizáncban fokozatosan 

elhagyjuk az ismerős római földet. A keleti és a nyugati jog összehasonlítása után Zachariä a 

következő következtetéseket vonta le: (1) "hogy a bizánciak a különböző ingatlanok 

("Grundbesiz[es]") tekintetében nem ismertek más öröklési jogot, mint ami a személyi 

tulajdonra vonatkozik", és (2) "hogy a bizánciaktól idegen maradt a megfelelő hűbéri 

kötelék". 38Egy új történetírás talán újraírná ezeket a lapokat, hiszen számos olyan 

dokumentumot is figyelembe tudna venni, amelyek nem álltak Zachariä rendelkezésére. 

Mindenekelőtt természetesen konszenzusra kellene jutni abban, hogy pontosan mit is értünk 

feudalizmus alatt. 39És nem szabad elfelejtenünk, hogy az ingatlanvagyonra vonatkozó 

jogviszonyok és azok leírása a nyugati középkori jogászok és történészeik számára is 
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problémát jelentett. Egyelőre mindenki továbbra is hálásan fogja használni Zachariä 

Geschichte-ját. 

 

 

VIII. A bizánci jog utóélete és recepciója 

 

 

Egy jogrendszer élete mindenekelőtt ahhoz a társadalomhoz, és gyakran ahhoz az államhoz 

kötődik, amelyben kialakult. A Bizánci Birodalom, a Római Birodalom törvényes utódja, 

Konstantinápoly 1453-as elestéig élt. De mint köztudott, egy állam végének nem kell, hogy 

vége legyen a jogrendszerének is. A bizánci jog jó példa erre. Sikerének megértéséhez a kulcs 

Bizánc meghatározó jellemzőiben rejlik: a görög nyelvben és az ortodox hitben. Ahol ezeknek 

a megfelelő politikai feltételekkel egybeeső történelmi tudatossága túlélte az állam 

összeomlását, ott a bizánci jog gyakran tovább élt. Ez különösen igaz Görögországra, ahol 

1453 után a török uralom alatt álló lakosság a "római", azaz bizánci jogot követhette vezetője, 

a konstantinápolyi pátriárka felelőssége mellett. Amikor az 1820-as évek elején, a függetlenné 

váláskor a születő görög állam alkotmányt adott magának, az azonnal megerősítette "a 

konstantinápolyi keresztény császárok megmaradt törvényeit".40 Ezekről kiderült, hogy 

nehezen pótolhatók: a magánjog csak 1946-ban kapott egy modern kodifikációt, amikor a 

német Bürgerliches Gesetzbuch által inspirált görög polgári törvénykönyv végleg véget vetett 

nekik. 41 

       Általánosságban elmondható, hogy az ortodox egyház kánonjoga megőrizte a világi 

eredetű bizánci jog bizonyos részét. Ebben az értelemben a bizánci jog fennmaradásának 

egyik aspektusa az ortodoxia elterjedése és fennmaradása. Ennek legjobb példája a bizánci jog 

recepciója Kelet-Európában, amelynek a bizánci misszionáriusok általi keresztényesítésében 

döntő szerepe volt.42 Ez olyan területekre is kiterjedt, ahol a bizánci császár soha nem 

rendelkezett közvetlen fennhatósággal. Az új egyházakban átvették a már császári jogot 

tartalmazó bizánci egyházi jogot, amelyet számos világi gyűjtemény követett. Obolensky 

négy okot jelöl meg a bizánci törvények iránti érdeklődésre a világnak ezen a részén. Egy 

gyakorlati és egy politikai ok, valamint a már említett, a kánonjoggal való kapcsolat mellett 

kulturális okként a következőket hozza fel: "a birodalom jogi hagyományának hatalmas 

presztízse, amelyet a szomszédok szemében". 43Az eredmény országonként változó volt, 

de úgy tűnik, Ecloga és Procheiron volt a legsikeresebb, és több fordítás is fennmaradt.44 A 

bizánci kereszténység Bizáncból való elterjedése a bizánci jogi hagyomány egyiptomi és 

közel-keleti előfordulásának magyarázata is; természetesen ez felveti a bizánci jog korai 

iszlám jogra gyakorolt bizánci hatásának kényes és sokat vitatott problémáját is. 

       Egyes szövegek természetesen sikeresebbek voltak, mint mások. V. Konstantin és III. 

Leó ikonoklasztikus császárok Eclogáját már többször említettük.45 Van egy szláv 

recepciója, 46és a dél-itáliai története talán ugyanebbe a fejezetbe tartozna.47 A recepciója 

kiterjedt Örményországra és az arab világra.48 Az Ecloga nagy sikere azonban nem szabad, 

hogy érzéketlenné tegyen bennünket arra a tényre, hogy a római-bizánci jognak soha nem volt 

olyan mértékű és formájú széles körű recepciója Keleten, mint a Corpus iuris civilis 

recepciója Nyugaton, amelyre a következő részben térhetünk ki. 

 

 

IX. A bizánci jog recepciója Nyugaton? Glossátorok és humanisták 

 

A középkori történelemről alkotott képünket hagyományosan az a többé-kevésbé 

megkérdőjelezhetetlen feltételezés alakította, hogy a "Nyugat" és a "Kelet" külön világot 

alkotott. Pedig a kereskedelem, a vallási viták és a háborúk bőséges alkalmat adtak az 
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érintkezésre, és valójában nyomokat is hagytak maguk után. A nyelvi különbséget általában a 

kulturális csere szinte leküzdhetetlen akadályaként szokták bemutatni, de - bár természetesen 

nem éppen ez segített - nem akadályozta meg a követségek küldését és az egyházi vezetők 

veszekedését. 

       Ez a Bizánci Birodalom teljes fennállása alatt érvényes, és ez alól a tizenegyedik és 

tizenkettedik század sem kivétel. Az ok, amiért itt a tizenegyedik századra összpontosítunk, a 

római jog figyelemre méltó egyidejű újjáéledése Észak-Itáliában és Konstantinápolyban. Az 

előbbiekről az olvasót a (p. 244) e kötet III. részének fejezetei ( 244. o.) informálják. Ez 

utóbbival fogunk itt foglalkozni, és a kölcsönös befolyásolás valószínűségének vizsgálatára 

hívja fel a figyelmet. 

      A XI. század közepe felé IX. Konstantin Monomachosz bizánci császár (1042-55) 

törvényt hirdetett ki, amely létrehozta, vagy legalábbis átszervezte a konstantinápolyi jogi 

iskolát, amelyet a későbbi konstantinápolyi pátriárka, Xiphilinos János (1064-75) vezetett. Az 

új jogi iskola csak egy megnyilvánulása a rendkívül virágzó jogi kultúrának: különféle 

értekezések és kommentárok születtek, de ami talán a legfontosabb, a bazilika friss 

kommentárokat kapott. Az újdonságot az jelentette, hogy a kommentárok ezúttal nem a már 

meglévő kommentárok kivonatai voltak, amelyeket a hatodik és a hetedik század elején írtak 

a jusztiniánuszi törvényhozáshoz ("régi scholia"), hanem új, közvetlenül a bazilika szövegére 

vonatkozó észrevételek ("új scholia"). Xiphilinos János csak az egyik ilyen kommentátor volt; 

a többiek: Nicaeus Konstantin és Hagiotheodoritész. A Bazilika kéziratai a szöveg margóján 

adják át ezeket a megjegyzéseket, a legtöbb esetben "régi" és "új" scholia formájában 

egyaránt, de nagyon ritkán ugyanabban az összetételben. Glossa Ordinaria nem létezik. 49 

       Kronológiai szempontból úgy tűnik, hogy a keleti megújulás valamivel korábbi volt, mint 

nyugati megfelelője. A nyugati "újrafelfedezésnek" és a jusztiniánusi törvényhozás 

kiaknázásának több okát, vagy legalábbis hozzájáruló tényezőjét is felvetették, de a Bizánccal 

való kapcsolat soha nem szerepelt ezek között. Sem a Bazilika scholiáiban, sem a latin Corpus 

iuris civilis középkori glosszáiban nem találunk utalást sem a két irányú hatásra. Mégis 

bőséges bizonyíték van a Bizánc és Itália közötti kapcsolatra. Az adott időszakban az itáliai 

városállamok, Velence, Genova és Pisa fokozatosan fölénybe kerültek a kereskedelemben és 

néha a háborúban is.50 Érdekes fejlemény az 1054-es vallási skizma. Az évszám ebben a 

kontextusban jelentősnek tűnhet, de valójában egy hosszú ideje küszöbön álló végleges 

szakítást jelez. Nyilvánvaló, hogy mindkét félnek kapcsolatban kellett lennie egymással. 

1075-ben VII. Gergely pápa kiemelkedő és kizárólagos szerepet követelt a római püspök 

számára, mind az egyházi, mind a világi szférában. 

       Ez sem maradhatott észrevétlen Konstantinápolyban. Az első keresztes hadjárat 1095-ben 

kezdődött, míg a negyedik, 1204-es keresztes hadjárat elsősorban Konstantinápoly 

kifosztásáról ismert a Szentföldre vezető úton. A XII. században a pisai Burgundio 

lefordította a Digest görög szövegeit. Az úgynevezett konstantinápolyi Donatio egy latin és 

egy görög változatban is ismert. Mindezek kapcsolatokra utalnak, de egyik példa sem 

bizonyítja, hogy a kölcsönös befolyás szerepet játszott a jusztiniánuszi törvénykezés megújult 

tanulmányozásában a XI. században Konstantinápolyban és Itáliában egyaránt. Végül 

megjegyezhetjük, hogy ez a megújult tanulmányozás különböző eredményeket hozott. Mint 

már említettük, Bizáncban a római jog nem játszott olyan szerepet, mint a ius commune 

a korabeli világban használható jogrendszer (újra)megteremtésében és fenntartásában. 51 

       A görög jogi szövegek nyugati jelenlétéről és tudósok általi használatáról csak a XV. 

században van tanúbizonyság. 52Még ekkor sem szabad a bizánci jog "recepciójára" 

gondolnunk. Ami újdonság volt, az inkább annak a lehetőségnek a tudatosítása, hogy a 

Corpus iuris civilis átvett szövegét és értelmezését a késő középkorban egy autentikushoz 

képest ellenőrizni lehetett, ami a Corpus korábbi hagyománya volt egy más politikai és 

kulturális környezetben. Az biztos, hogy az összes releváns kézirat ismeretének hiánya és az 
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ismert kéziratokhoz való korlátozott hozzáférés hozzájárult ahhoz, hogy a lehetőségeket csak 

fokozatosan és apránként aknázták ki. A legfontosabb forrás, a Basilica cum scholiis kiadása 

csak 1647-ben készült el, 53és a XIX. században Heimbach által készített pótlása 54még 

messze volt a kielégítő kritikai kiadástól, amely csak a XX. században jelent meg. 55Ayttai 

Viglius már 1534-ben elkészítette Theophilus Paraphrasis Institutionumának editio 

princepsét; sajnos forrása egy velencei kézirat volt, amely nem volt reprezentatív a 

szöveghagyomány szempontjából. A teljes kritikai apparátussal ellátott kiadás csak 2010-ben 

jelent meg. 56De bár a rendelkezésükre álló eszközök még mindig hiányosak voltak, a 

humanisták jó úton haladtak a jusztiniánuszi szövegek szöveghagyományozásának teljes 

megértése felé. 

       Ennek megértéséhez vissza kell térnünk a bizánci jog kezdeteihez, a latin szövegek görög 

nyelvű környezetben történő elsajátításának folyamatához, egyszóval a Jusztiniánusz 

kodifikációjának befejezése utáni első évtizedek tanterméhez. Az antecessoroknak egy latin 

szövegből kellett kiindulniuk és azt magyarázniuk. Néha idéztek egy-egy latin szót vagy 

szövegrészt, ritka esetekben kifejezetten rámutattak a variáns olvasatokra is. A kata poda 

görögre fordítása szinte közvetlenül azt a latin mondatot képviseli, amely fölé írták. Még egy 

összefoglaló fordítás is jó közvetett tanúja lehet forrásának. Mindezek a műfajok kisebb-

nagyobb mennyiségben fennmaradtak a bizánci hagyományban, különösen a bazilika 

scholiáiban. Ahhoz, hogy e forrásokból teljes hasznot húzzunk, természetesen meg kell 

értenünk természetüket és kulturális kontextusukat. 

       A humanisták nem "fogadták" a bizánci jogot. Éppen ellenkezőleg, olyan forrásokat 

kerestek, amelyek szerintük "hiteles" római jogot tartalmaztak, vagyis azt, amit Jusztiniánusz 

írt. Ezt az ókori kéziratokban, különösen a Digest firenzei kódexében és egyes bizánci 

szövegekben vélték megtalálni. A bizánci forrásokat tehát annyiban tartották hasznosnak, 

amennyiben lehetővé tették, hogy a tudós közelebb kerüljön Jusztiniánuszhoz, áthidalva egy 

kb. 1000 éves időbeli szakadékot. Lehetőségeiket még mindig nem használták ki teljes 

mértékben. A humanisták ritkán foglalkoztak a bizánci joggal. Kivételt képez Joannes 

Leunclavius (Löwenklau), aki a "hagyományos" módon végzett kritikai munka mellett a 

bizánci társadalmat és jogot saját korának nyugati világa tükrének is tartotta.57 A keresztény 

egyház reformációjának vallási vitáiban mindkét fél bizánci forrásokat kutatott fel saját 

álláspontjaihoz. De összességében hiba lenne a bizánci források humanista felhasználását a 

recepció bizonyítékaként értelmezni. 

 

 

 

X. Epilógus 

 

 

Nem mindig könnyű megkülönböztetni a római és a bizánci jogot, kivéve a nyelvet. A XIV. 

században egy bizánci diák még mindig Theophilus Paraphrasisából tanulta a világi jogot, és 

Harmenopoulos Hexabiblosából tájékozódott. Az előbbi Jusztiniánusz Intézményeit fordítja 

és magyarázza, az utóbbi korabeli összeállítás különböző bizánci kompilációkból, amelyek 

nagy többsége végül is Jusztiniánusz törvényhozására nyúlik vissza. Kétségtelen, hogy a 

bizánci jog római jog volt - és Konstantinápoly eleste után is római jog maradt. 

         De a bizánci jog természetesen nem csak római jog. Még ha a nyugati történetírói 

hagyomány a "mit írt Jusztiniánusz" iránti római érdeklődésből ered is, és gyakran még ma is 

így folytatódik, ez durván igazságtalan lenne a bizánci jogtörténészekkel szemben, akik a 

bizánci jogot önmagáért tanulmányozták.58A modern romanisták talán kevéssé érdeklődnek a 

bizánci joggyakorlat iránt, de még mindig érdemesnek találják a humanista program 

követését. 59Ennek során nem a bizánci jogot, hanem a római jogot tanulmányozzák a bizánci 
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források felhasználásával. A bizantinisták a jogi forrásokat haszonnal veszik igénybe, és egy 

ideje már így is tesznek Mostanában már nem is tesznek mást. A két csoportot 

különböző érdekek inspirálják, de egy dolog közös bennük: a források. 

       A bizánci joggal kapcsolatos ismereteink a humanisták kora óta óriási mértékben 

gyarapodtak, és még mindig gyarapodnak. A jól ismert szövegek modern kritikai kiadásokat, 

az eddig ismeretlen szövegek pedig editio princeps-et kaptak.60 Manapság a kiadásokat 

"hozzáférhető" nyelvre készült fordítás kíséri. Egy viszonylag új keletű fejleményt a 

természettudományokban dolgozó kollégáinknak köszönhetünk: a modern multispektrális 

fényképezés és a digitális képek feljavítása révén a palimpszeszt kéziratok alsó rétegének 

olvasása a korábbinál nagyobb sikerrel válik lehetővé. Nem túlzás azt állítani, hogy különösen 

a jogtörténészek profitálnak ezekből a lehetőségekből. Kevés szöveg válik olyan véglegesen 

elavulttá, mint a jogi szövegek, amikor új jogszabályok születnek. Minden romanista ismeri 

Gaius Institutesének példáját, amelyből csak egy palimpszeszt jutott el napjainkig. Gaius 

kézikönyvét természetesen felváltotta Jusztiniánusz Institutiói, ezért nem másolták tovább. A 

bizánci jogi szövegek sem képeznek kivételt. Ezeket is gyakran találjuk a kéziratok kitörölt 

rétegei között eltemetve, újra felhasználva a nyilvánvalóan érdekesebbnek ítélt szövegeket. 

Alkalmanként a jogtörténész most már képes lesz egy időutazásra az időben. Nem egyszer 

kiderül, hogy az úti cél Jusztiniánusz lesz. 61 
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                                                   11. A germán jog 
                                                               Karl Shoemaker 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A kora középkori jog egy olyan kifejezés, amely a Római Birodalom széttöredeződő 

provinciáit az V. század végén megöröklő és a következő négy évszázadban politikai 

közösségeket kialakító nyugat-európai népek írott jogi hagyományait hivatott felölelni. Bár a 

kora középkori népek által alkotott jogszabályok szinte mindegyike a római hatalmi módok 

tudatos utánzásával készült, rendelkezik néhány olyan vonással, amely egyedivé teszi. E 

különbségek közül a legfontosabb az a tendencia volt, hogy minden rosszat utánozhatónak 

tekintettek, és különböző típusú bűncselekményekért, köztük az emberölésért és a lopásért 

árat szabtak. Bár a kora középkori jogalkotás bősége maradt fenn, nagyon kevés 

bizonyítékunk van arra, hogy ezek bármelyikét arra használták volna, hogy a hivatalos jogi 

eljárásokban hozott döntésekhez szabályokat szolgáltassanak. A kora középkori jogalkotás 

elsődleges jelentősége abban állt, hogy a szuverenitás jelzője volt, nem pedig abban, hogy 

gyakorlati haszna volt. Csak a kilencedik században és azt követően találunk olyan másolt és 

terjesztett jogszabályokat, amelyek célja a gyakorlati bírósági alkalmazás volt. 

Kulcsszavak: kora középkori jog, feud, germán jog, Historische Rechtsschule, törvényhozás, 

királyi jog, királyi jog 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Több évtized telt el azóta, hogy felelős tudósok a germán jog kifejezést széleskörű minősítés 

nélkül használhatták. A legfontosabb minősítés az, hogy a középkorban nem is létezett 

germán jog. Magát a kifejezést először az újkorban találták ki, amikor egyes tudósok az írott 

és íratlan szabályok és szokások olyan ősi, különálló és összefüggő gyűjteményét keresték, 

amelyről úgy vélték, hogy egy archaikus nép szellemét fejezi ki, amelyet valami germánnak 

hitt etnikum és kultúra egyesített. A legambiciózusabb kísérleteket a germán törvények 

megtalálására olyan tudósok tették, akik kifejezetten nacionalista projektnek szentelték 

magukat. Az ő önjelölt feladatuk az volt, hogy a kora középkori jogszabályok, a római kor 

alatti közigazgatási gyakorlatok, az irodalmi hagyományok és a mesék örökölt halmazából 

genetikailag megtervezzék a germán jogot. Ugyanaz a Jakob Grimm, aki a német népmeséket 

fáradságos munkával helyreállította, szerkesztette és kiadta, egy lényegesen kevésbé olvasott 

kötetet is megjelentetett a német jogi régiségekről.1Mindkét szöveg azon a meggyőződésen 

alapult, hogy a Volksgeist ugyanolyan koherens módon fejezhető ki a jog és a szokások 

révén, mint a népmesék vagy a nyelv segítségével. A jognak mint a nemzeti szellem 

kifejeződésének egyik fő tervezője Friedrich von Savigny volt, aki Grimm tanára és barátja 

volt.2 A német történészek  későbbi nemzedékei folytatták ezt a projektet. Savigny óta 

Historische Rechtsschule néven ismertek. A projektet alakító nacionalizmus ellenére e csoport 
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tagjai óriási jelentőséggel járultak hozzá a kora középkori jogtörténet megértéséhez. A 

Rechtsschule legkiválóbb leszármazottai között volt Brunner, akinek fontos kutatásai lehetővé 

tették Frederic Maitland számára, hogy megmutassa az angol közönséges jogászoknak, hogy 

az esküdtszék, Anglia egyik legszentebb bástyája a királyi hatalommal szemben, valójában 

frank és királyi eredetű volt. A Rechtsschule nem rendelkezett monopóliummal a 

sovinizmusok terén sem, amelyek a korai középkori jog kutatását a 18. század végén és a 19. 

század elején alakították. Évtizedekkel Grimm előtt Thomas Percy kiadta az Északi régiségek 

című művét, amelynek hosszú címe: "Az ősi dánok és más északi népek szokásainak, 

szokásainak, vallásának és törvényeinek leírása; beleértve a mi szász őseinkét is". Az Edda, 

vagyis a rendszerezett rovásírásos mitológia és más darabok fordításával az ősi 

szigetnyelvből". Ez lényegében Paul Henri Mallet svájci tudós története, Paul Henri Mallet 

fordítása volt. 

      Percy fordításának előszavában világossá tette, hogy a tanulmány célja "annak 

bizonyítása, hogy a teuton és a kelta népek eredetileg két különböző nép voltak".3 Ha 

szükséges kiemelni, a kettő közötti különbségtétel nem volt sem semleges, sem a kelták 

számára kedvező. A kifejezett kulturális hierarchiák iránti elkötelezettség mélyen 

beleszövődött e jogtörténeti projektek szövetébe. A tizennyolcadik és a tizenkilencedik század 

elején az európai jogtudósok számára azonban a jellemzőbb kulturális összehasonlítás a római 

jog és azon különböző népek jogszabályai között volt, amelyek az ötödik századtól kezdve a 

Római Birodalom által hagyott űrt betöltötték. Ebben az összehasonlításban a kora középkori 

jog nem állt jól. A késő klasszikus római jog kifinomult latin szintaxissal és fejlett 

kommentárhagyományokkal rendelkezett, és a késő középkorban történt újjáéledése óta 

tanították az európai egyetemeken. A kora középkori jog szövegei ezzel szemben recsegő 

latinul vagy faragatlan népnyelven íródtak, soha nem voltak tanult kommentárok tárgyai, és 

elsősorban az antikvitások ismerték őket, akik elsősorban vélt primitívségük miatt értékelték 

őket. A római joggal ellentétben, amely a késő középkor és a kora újkor európai államainak 

növekedéséhez szellemi és közigazgatási keretet biztosított, a korai germán jog szövegei az 

államszerűség hiányát látszottak hirdetni. A fizikai büntetés helyett pénzfizetést írtak elő 

olyan cselekményekért, mint a lopás, a testi sértés vagy akár a gyilkosság. Semmit sem 

mondtak a hivatalos végrehajtásról, és nem feltétlenül feltételeztek írástudó bírói testületet. A 

kifinomult római bizonyítási jog helyett a kora középkori germán szövegek eskü segítőiről 

beszéltek, vagy, ami még rosszabb, az ítéletet a isteni megpróbáltatás adta. Sok esetben a 

jogszabályi szövegeket még csak nem is hirdette ki a király, akinek nevében állítólag törvényt 

alkották. Sok közülük egyházi scriptoriában készült, néha anélkül, hogy a királyi udvar erre 

megbízást adott volna. Gyakran a kora középkori jogszabályok belső szervezése mindenféle 

felismerhető terv nélkül maradt. Ráadásul a kilencedik századot megelőzően alig van 

bizonyíték arra, hogy a kora középkori jogszabályokat ténylegesen arra használták volna, 

hogy a bírósági eljárásokban döntési szabályokat hozzanak létre. A kora középkori 

krónikások gyakran nem tettek említést a korabeli törvényhozási szövegekről vagy a jog 

bármely más formájáról, még akkor sem, ha azok rendkívül fontosak lettek volna az általuk 

részletesen tárgyalt viták szempontjából. Röviden, a kora középkori jogalkotás a tanult római 

joggal összemérve primitívnek tűnt. Legjobb esetben is furcsa és gyenge volt, legrosszabb 

esetben barbár. Ezek az ítéletek egyértelműek voltak. A Monumenta Germaniae Historica 

szerkesztői a kora középkori jogalkotást a leges barbarorum - a barbárok törvényei - rovatba 

sorolták. Nem ők találták ki ezt a rubrikát. Már legalább a tizennyolcadik század óta létezett.4 

De döntő módon keretbe foglalta a kora középkori jog megközelítését. 

         A XII. századi reneszánsz óta fennálló, a római jogot támogató erős szellemi elfogultság 

azonban nem riasztotta el a XIX. századi Rechtsschule tagjait. Ezek a tudósok a Savigny és 

Grimm által megnyitott utat követve éppen azért kezdték el a kora középkori joganyagot 

feltárni, hogy megtalálják benne azt, amiről úgy gondolták, hogy a római jog által nem 
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szennyezett. Ahelyett, hogy a germán jogot Rómához mérték volna, a leges barbarorumban 

egy őseredeti germán jogi kultúrát kerestek. Ahogy Patrick Wormald, a kora középkori jog 

egyik legbefolyásosabb huszadik századi kutatója megjegyezte: "A német nacionalizmus 

boldog, magabiztos reggelén teljesen megvalósíthatónak tűnt, hogy a német jog olyan szintre 

rekonstruálható, ahol a római joggal való összehasonlítást ki lehet bírni. 5 

        Róma és a római jog árnyéka nagyban rávetült erre a nacionalista törekvésre. Ennek 

egyik fontos következménye, hogy a kora középkori ír törvényhozást és bizonyos mértékig az 

angolszász jogi szövegeket is háttérbe szorították azok a tudósok, akiknek elsődleges célja az 

volt, hogy a kontinensen a római uralom utódai számára egy ur-német jogot találjanak. Az ír 

törvények ebből a szempontból két végzetes hibát szenvedtek: homályos népnyelven íródtak, 

és egy nem teuton nép alkotta őket. Mivel nyilvánvalóan nem járultak hozzá a germán jogi 

kultúra történeti eredetéhez, ezek a jogi szövegek nem kapták meg ugyanazt a figyelmet, 

amelyet a XIX. századi jogtörténészek és szövegszerkesztők a kora középkori germán népek 

által alkotott jogszabályoknak szenteltek, és így nem épültek be jól a kora középkori 

jogalkotás egészének tanulmányozásába. Az angolszász jogszabályok fennmaradt szövegeit 

valamivel nagyobb lelkesedéssel tanulmányozták. A kontinensen keletkezett jogszabályokkal 

ellentétben az angolszász jogszabályszövegek germán nyelvjárásban íródtak, így ígéretes 

helyszínt jelentenek a protogermán törvények és szokások feltárására. Az angolszász 

törvényhozás első és mindmáig egyetlen teljes kiadását egy német nyelvű tudós készítette, és 

nem angolra, hanem modern németre fordította le. Bár az angolszász jogszabályok egyes 

részeit lefordították modern angol nyelvre, az angolszász jogszabály-korpusz angol nyelvű, 

kritikai kiadása még nem készült el. A Rechtsschule tudósai számára azonban az angolszász 

törvények elsősorban azért voltak érdekesek, mert hozzájárulhattak egy sajátosan germán 

jogtörténethez. Mivel Anglia normann hódítását ezek a tudósok egy etnonemzeti projekt 

megszakításának tekintették - Brunner, a Rechtsschule egyik vezetője azt állította, hogy a 

normann hódítás "denacionalizálta" az angolszász jogot6 -, az angolszász jog tanulmányozása 

még nem épült be teljesen a római kor utáni európai jogfejlődés történetébe. 

      Ennek fényében a "germán jog" kifejezés nemcsak azért problematikus, mert az a 

kizárólagosan modern politikai projekt, amelyhez kitalálták, hanem azért is, mert önkényes 

felosztást alkalmaz a kora középkori jogi hagyományokra. A nacionalista projekt igényeitől 

vezérelve a tudósok nem ismerték fel, hogy szinte az összes kora középkori jogszabály a késő 

római kormányzási módok utánzásaként született. Továbbá ezek a feltételezések hajlamosak 

voltak a kelta jogi hagyományokat kiszorítani a keretből. Az északi-tengeri régiók kelta 

lakóinak írott jogi hagyományait csak a közelmúltban hozták gyümölcsöző párbeszédbe a 

kora középkori kontinentális jogi hagyományokkal. Hasonlóképpen, a Rechtsschule 

könnyelműen csoportosította a hagyományokat - például az ötödik századi frank és a 

tizenkettedik századi izlandi hagyományokat -, amelyek kapcsolatát inkább egy elképzelt 

etnonacionalizmus tette lehetővé, mint bármilyen történelmi kapcsolat. Mindezek ellenére 

azonban a "germán jogról" szóló tudományosság alapjainak feltárása lehetővé teszi 

számunkra, hogy újraértékeljük, mi a történelmileg fontos ezekben a jogi anyagokban. 

 

 

II. Békeelmélet 

 

A "germán jog" újraalkotására tett tudományos kísérletek csúcspontja az volt, hogy a 

Rechtsschule felállította az úgynevezett "békeelméletet". A békeelmélet arra tett kísérletet, 

hogy pozitív tartalommal töltse meg ezt az elképzelt, archaikus, pángermán jogi kultúrát. 

Egyúttal kísérlet volt arra is, hogy szembeszálljon azzal a zavarral, amelyet a XIX. századi 

jogtörténészek a kora középkori jog egyik központi jellemzője miatt éreztek. A római 

joggal ellentétben, amely nem ismerte el a hűbérbíráskodás jogszerűségét, és gondosan 
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különbséget tett a kártérítést igénylő és a hatóságilag szankcionált büntetést érdemlő sérelmek 

között, a kora középkori jog hajlamos volt a fizikai erőszak minden formáját magánjogi 

rendezés tárgyának tekinteni. A jogszabályokban az életeket és a végtagokat gyakran 

beárazták, néha igen pontosan. Ahol az elkövetők nem tudtak vagy nem akartak fizetni a 

sérelmükért, ezek a szövegek gyakran jelentős mozgásteret hagytak a törvényes, erőszakos 

önsegélynek. A jogi iskola dilemmája a következő volt: a kora középkori jog legkönnyebben 

azonosítható és legegyedibb jellemzője az volt, hogy a jogtalanságot magánjogi 

kiegyenlítésben árazta be, és olyan szabályokat hirdetett a vérontásra, amelyek gyakran 

inkább tűntek a személyközi erőszak tolerálásának, mintsem annak tiltására tett kísérletnek. 

Mégis, az államiság meghatározó attribútuma, legalábbis ahogyan azt az újkorban elméletileg 

elmagyarázták, és ahogyan azt a Rechtsschule tagjai magukévá tették, a kényszerítő erő 

alkalmazásának monopóliuma. Miután elkötelezték magukat amellett, hogy megtalálják az 

ehhez a névhez méltó, hazai talajon termett jogot, meg kellett találni ezekben a kora 

középkori törvényhozási szövegekben az államiság attribútumait. Hogyan magyarázza meg 

azt a jogi kultúrát, amelyben az uralkodó nem tartott igényt az erőszak monopóliumára, és 

néha kifejezetten magánkézben hagyta azt? 

        A megoldás a békeelmélet volt. Ahogyan a XIX. századi Németország vezető 

történészeinek tollából kialakult, a békeelmélet egyfajta jogi-alkotmányos elmélet volt. Olyan 

kora középkori rokoni csoportokat és közösségeket képzelt el, amelyeket egyfajta kollektív 

szolidaritás jellemez, amelyben minden jogérvényes tag átfogó békevédelmet élvez. E béke 

bármilyen megszegése a sértettet a sértett egyén és rokoni csoportja ellenségeskedésének tette 

ki. A legsúlyosabb vétségek esetében - a lopás és a gyilkosság volt a kora középkori 

törvényhozás elsődleges szempontja - a közösség ellenségeskedése is a tettes ellen irányult. 

Mindkét esetben a sértett félnek vagy rokonságának jelentős mozgástér állt rendelkezésére az 

elégtétel követelésére. Követelhették a wergild kifizetését. Vagy választhatták az 

önsegélyezést a vérvád erőszakos eszközeivel. Mivel a sértett a jogtalanságával a béke 

védelmén kívül helyezte magát, a sértővel szemben elkövetett erőszakért nem lehetett jogilag 

felelni. A legsúlyosabb bűncselekmények esetében az egész közösség hadiállapotban állt az 

elkövetővel. Kötelességük volt üldözni és megölni az elkövetőt, aki, miután elveszítette a jog 

iránti igényét, immár törvényen kívüli volt, és még a rokonai sem tudták jogszerűen 

megvédeni. 7A béke tehát határokat jelölt ki a törvénytisztelő emberek között, akik a 

törvényhez való hűségük miatt számíthattak a kárpótlás és a közösség védelmének jogára, és 

azok között, akik a vétkeik miatt nem tarthattak igényt a törvényre. 

       Nem arról van szó, hogy a Rechtsschule tagjai a kora középkori jognak ezeket a 

jellegzetességeit kitalálták volna. A békeelméletet alkotó egyes alkotóelemek a jogi és 

elbeszélő forrásokból kiolvashatók. De megtalálhatók a szövegek területén, amelyeket a 

Rechtsschule a szűk értelemben vett germánnak tekintett. Az ír és a walesi jog hasonló 

vonásokkal rendelkezik. Hatalmas urak találhatók ezekben a forrásokban, akik belátásuk 

szerint adományozzák békéjüket, és képességeik és akaratuk határain belül megvédik vagy 

megbosszulják a rájuk bízott, sértést vagy támadást elszenvedett személyeket. Volt szókincs 

az ilyen védelemre. A latinban a pax, de a verbum, a király vagy királynő szava is használható 

volt e védett állapot megjelölésére. A verbum regisben lenni annyit jelentett, mint a király 

szaván belül lenni és az ő védelmét élvezni. Az angolszász jogforrások, amelyek a 

kontinentális jogforrásokkal ellentétben népnyelven íródtak, néha a frith szót használták a 

király vagy adott esetben az egyház békéjének jelölésére. A frith-et általában 'béke' szóval 

fordítják (vö. a német friede szóval), de a freogan (szeretni) igéből képződik, és rokon az 

angol friend szóval. Frank és angolszász források tanúskodnak ezekről a megállapodásokról. 

A burgundiai törvények, valamint a korai lombard törvények is. Másképpen fogalmazva, amit 

a tudósok néha feudnak vagy vérbosszúnak neveznek, úgy tűnik, hogy a kora középkori 

jogszabályok nagy részének, vagy legalábbis a kora középkori jogszabályok azon részének, 
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amely az egyének közötti sérelmekkel és sértésekkel foglalkozik, egyik központi szervező 

témája. E különféle békeszerződések megszegése büntetéseket, rendszerint kompozíciós 

fizetéseket vonzott maga után. Ahol nem lehetett kártérítést fizetni, ott a törvényen kívüliséget 

lehetett alkalmazni,  a törvényen kívüli személyt a közösség védelmén kívülre helyezi. Halála 

botless; azt nem kell kifizetéssel vagy büntetéssel megváltani. 

        A Rechtsschule tudósai azonban tévedtek, amikor a békét egy teljesen kialakult 

jogtudomány bizonyítékaként kezelték, amely a kora középkori világ összes német nyelvű 

népére egységesen kiterjedt.8 Ennek ellenére a darabkák és morzsák összeszedésével - 

például a hatodik századi frank bizonyítékok hézagainak kitöltésével a tizenegyedik századi 

ottoni gyakorlatból vagy a tizenharmadik századi saga-irodalomból származó bizonyítékokkal 

- a Volksrecht hatalmas építményét emelték. Amikor 1937-ben ifjabb Julius Goebel lerántotta 

a békeelmélet állványzatát azzal, hogy leleplezte a Rechtsschule-projekt mozgatórugóit, az 

egész építmény összeomlott. 9Ami maradt, az egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy a 

közösségi szolidaritás formái, amelyeket a Rechtsschule az archaikus német jogi kultúrában 

rejlőnek talált, valójában a meroving és karoling királyok nagyon is céltudatos 

beavatkozásainak eredményei voltak. Ennek fényében a kora középkori jogalkotás ahelyett, 

hogy a jogszerűségre való kulturális hajlamot és a kölcsönös védelem közös ethoszát 

tükrözné, inkább egy olyan összehangolt politikai projektről árulkodott, amelyet hatalmas 

hercegek és királyok hajtottak végre, hogy politikai rendet teremtsenek a római birodalmi 

uralom széttöredezett maradványaiban élő rokoni csoportokban. 

        A jogi iskola célkitűzéseitől megszabadulva a kora középkori jogalkotás jellegzetességei 

élesebben kirajzolódtak. Először is, míg a kora középkori jog számos jogszabályt tartalmazott, 

a római jogban nem található elemeket, a kora középkorban az írott jogszabályok szinte teljes 

egészében a római minták egyértelmű hatása alatt és a római hatalmi szimbólumok kifejezett 

utánzásával születtek. Másodszor, a kora középkori jogalkotás nem ítélhető meg a modern 

törvénykönyvekhez fűzött elvárások alapján. Más céllal készültek, és a jogi tekintély 

különböző módozatait fejezték ki. Például, amennyire a legkorábbi középkori bizonyítékok 

mutatják, nem adtak döntési szabályokat a bírák számára, amelyeket a hivatalos jogi 

eljárásokban alkalmazhattak. Ráadásul nem is úgy szerveződtek, hogy a jogi konzultációt 

praktikussá tették volna, és legalábbis a kilencedik század közepe előtt a fennmaradt kéziratok 

nem mutatják a bírósági eljárásokban való felhasználás árulkodó jeleit. Nagy, nehézkes 

kötetekben keringtek. Hajlamosak voltak a nem jogi anyagokkal, különösen a történetekkel 

együtt csoportosulni. De ha azt mondjuk, hogy nem voltak gyakorlatiasak, az nem jelenti azt, 

hogy használhatatlanok voltak. E szövegek harmadik döntő jellemzője az, hogy egyszerűen 

olyan felhasználási lehetőségeik voltak, amelyek a modern jogalkotás szemszögéből nem 

tűnnek fel azonnal. Az elmúlt évtizedekben a tudósok elmélyítették a kora középkori joggal 

kapcsolatos meglátásainkat azzal, hogy felismerték, hogy a kora középkori jogalkotás nem 

egyszerűen egy olyan kormányzási módra tett kifinomult kísérlet volt, amelyet az európai 

államok az újkorban tökéletesítettek volna. A kora középkori jogalkotást inkább a maga jogán 

és a maga feltételei szerint kell vizsgálni. 

 

 

III. Róma hosszú árnyéka 

 

 

A római jogalkotási gyakorlat hosszú árnyékot vetett a kora középkori írásbeli jogalkotásra. 

Az Edictum Theodorici néven ismert szöveg hasznos példája a legkorábbi középkori 

jogalkotásban gyakori római kölcsönzésnek. Az Edictum arra is rávilágít, hogy mennyire 

homályos, hogy milyen körülmények között született a kora középkori jogalkotás, illetve 

milyen célokat szolgáltak. Nincs például tudományos konszenzus az Edictum datálását és 
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tulajdonítását illetően. Savigny követte Carl Rittert, az Edictum kora újkori szerkesztőjét, és 

az Edictumot 500 körülre datálta. Még az sem világos, hogy a szöveget melyik 

Theodorichnak kellene tulajdonítani. Savigny Nagy Theodorik osztrák királynak 

tulajdonította, aki az ötödik század végén Itáliában volt hatalmon. Ezt a nézetet vallotta 

Frederick Bluhme is, aki az Edictum Theodoricit szerkesztette. Mindazonáltal lehetséges, 

hogy az Edictumot Galliában kell elhelyezni, és II. Theodoriknak (466-ban halt meg) kell 

tulajdonítani, így ez a legrégebbi fennmaradt szub-római jogszabály. Még az is felmerült, 

hogy az Edictum valójában egy olyan jogalkotási program folytatása volt, amelyet II. 

Theodoric apja, I. Theodoric (megh. 451) indított el, és hogy Magnus of Narbonne, a 

vizigótikus Galliába küldött római prefektus is közreműködött az Edictum elkészítésében 

valamikor 460 körül. Ez magyarázhatja az Edictum erősen teodosi tartalmát. Hasonló 

homályosságot találunk a legkorábbi frank törvényhozásban is. A lex salica valószínűleg az 

500-as évek elején keletkezett, de a módok, amelyekkel a következő három évszázad során a 

frank scriptoriákon belül többször is szerkesztették, anélkül, hogy egyértelmű datálást 

végeztek volna, megnehezítik annak megállapítását, hogy mi benne a legrégebbi vagy eredeti. 

A kihirdetés dátumával és az azonosítható szuverén hatalommal kapcsolatos aggályok 

azonban nem voltak elsődleges fontosságúak a kora középkori jogszabályokat készítő és 

másoló írnokok számára. Ami fontos volt, az az, hogy a rómaiak azt tanították, hogy a 

jogalkotás a tulajdonképpeni királyság egyik jellemzője. 

       A frank kultúra vezető személyiségei tisztában voltak azzal, hogy a rómaiak a jog 

kodifikálásában jeleskedtek. Sőt, igyekeztek igényt tartani erre a politikai örökségre, és azt a 

bibliai előzményekkel ötvözni. Ahogy egy nyolcadik századi törvényhozási prológus, amelyet 

a bajor hercegnek tulajdonítanak, kifejtette: "Először is a héber nemzet Mózese magyarázta 

szent betűkkel az isteni törvényeket". Ezután az ókori törvényhozók sorát végigkövetve, 

amelybe beletartoztak az athéni és spártai törvényhozók, Szolón és Lükurgosz is, a prológus 

legnagyobb része Róma mint törvényhozási modell döntő jelentőségét emelte ki:  „Numa 

Pompilius, aki Romulust követte a királyságban, először adott törvényeket a rómaiaknak. 

Aztán, amikor a nép már nem bírta elviselni a lázadó elöljárókat, a törvények felírására a 

decemviri-t választotta, aki a latin nyelvre lefordított Tizenkét Táblát állította össze. Ezután 

Caesar is elkezdte a törvények bevezetését, de megölték, mielőtt ezt megtehette volna. 

Konstantin császár új törvényeket hozott, de összekeverték és rendezetlen maradt. Ezt 

követően II. Theodosius Gergelyhez és Hermogeniushoz hasonlóan, Konstantin korától 

kezdve minden császár számára külön cím alatt, amelyet nevén nevezett, Theodosianusnak 

nevezett el, a konstitúciók kódexét állította össze”. 10 

        Ez a lista, amelyet szinte szó szerint másoltak le Sevillai Izidor hetedik század eleji 

Etimológiáiból, nem sorolta fel Jusztiniánusz kódexét, mivel a Római Birodalom keleti és 

nyugati fele közötti megosztottság miatt az ötödik századi Codex Theodosiani maradt a római 

joganyag kiemelkedő példája. Justinianus jogi reformprogramjának nagy jelentősége volt a 

Kelet-római Birodalomban, de Nyugaton a római jog XI. századi olaszországi újjáélesztéséig 

nagyrészt ismeretlen volt. Itt azonban döntőbb, hogy a bajor törvények elkészítését nem a 

bajor herceg vállalta, akinek a törvényeket tulajdonították. Valószínűbb, hogy karoling 

írástudók készítették őket, akik a karoling klienshercegségnek igyekeztek a hatalom megfelelő 

díszleteit biztosítani. Valójában a kora középkori Európában a különböző népeknek 

tulajdonított jogszabályok nagy részét valójában frank írástudók készítették. 11 

       Még ha a jogszabályok nem is a frank scriptoria termékei voltak, a római jogszabályok a 

Római Birodalom széteső maradványait örökölt népek jelentős része számára inspirációul 

szolgáltak. A frankok, a vizigótok, az ostrogótok, a longobárdok és az angolszászok mind a 

saját királyaik nevében, vagy egyes esetekben általában a nép nevében alkottak 

törvénykönyveket. A legkorábbi ilyen példák szabadon kölcsönöztek a Theodosi 

törvénykönyvből, annak tudatában, hogy a római hatalom egy formáját sajátítják ki. 
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        A középkori jogtörténet és a jogalkotás története azonban nem ugyanaz. A jogalkotás 

történetét külön kell vizsgálni a jogalkalmazás történetétől. A kora középkori írott 

jogszabályok nem is a tekintélyes jogi parancsok sajátos szöveggyűjteményeiként terjedtek; 

más szövegekbe ágyazódtak - például res gesta, homíliák és bűnbánati szövegek -, és olyan 

szövegekbe, amelyek gyakrabban tartoztak a püspöki, mint a királyi scriptoriákhoz. A római 

jogi kodifikációkkal ellentétben, amelyeket a császári udvar rendelt meg, és hivatásos 

jogászok készítettek, a kora középkori jogszabályok gyakran "magánúton" születtek, azaz 

minden hivatalos ösztönzés nélkül, és néha hivatalos értesítés nélkül. 

        Ez nem azt jelenti, hogy a kora középkori jogalkotásnak nem volt "ideológiai" 

programja, csak azt, hogy a legkorábbi középkori jogszabályok közül nagyon keveset szántak 

vagy értettek úgy, mint az uralkodó vagy az uralkodó tisztviselői által alkalmazandó konkrét 

jogi szabályok forrásait. 12Itt döntő fontosságú, hogy a kilencedik századot megelőzően 

gyakorlatilag nincs bizonyíték arra, hogy ezeket a kora középkori jogalkotási szövegeket arra 

használták volna, hogy jogi vitákban döntési szabályokat alkalmazzanak. Jogszabályok a 

hatodik századtól kezdve maradtak fenn. Miért hoztak volna létre jogszabályokat, ha nem 

azért, hogy döntési szabályokat állapítsanak meg? Az egyik válasz az, hogy a jogszabályok 

birtoklását a római hatalmi módok megfelelő utánzásának tekintették, még akkor is, ha a 

római uralom intézményi struktúrái hiányoztak. Ebben az értelemben azt mondhatnánk, hogy 

a kora középkori jogalkotás ugyanúgy vagy még inkább királyt csinált, mint a királyok a 

törvényhozást. Amikor a nyolcadik században Bede úgy írta le az Aethelbert király által 

(népnyelven) kihirdetett írott törvényeket, mint amelyeket "a rómaiak példája szerint" hoztak 

létre, nem annyira a jogszabályok tartalmára utalt, mint inkább a hatalom egy bizonyos fajta 

kivetítésének utánzására. 13A koronázáshoz vagy a trónhoz hasonlóan a törvénykönyv is a 

királyság jelzője volt, de semmiképpen sem volt általánosan alkalmazható normagyűjtemény. 

Kevés bizonyíték van arra, hogy még konkrét törvényhozási normákat is alkalmaztak volna. 

 

IV. Hibák és azok ára 

 

A XIX. századra kialakult római jogi hagyományon tanult európai jogász szemszögéből a 

kora középkori jogszabályok tartalma meglehetősen furcsának tűnik. Az erőszakos 

cselekmények nem büntetést, hanem kártérítést követeltek egy olyan díjszabás szerint, amely 

számos eshetőségtől függött, például az áldozat társadalmi státuszától, nemétől és a testi 

sértés vagy sérelem jellegétől. Egy férfi hüvelykujjának megsértése például nagyobb 

pénzbírságot követelt, mint a kisujjának megsértése. A csont feltárása drágább volt, mint egy 

egyszerű szakadás. E rendelkezések mögött ott lappangott az a kellemetlen probléma, hogy 

sok szöveg, úgy tűnt, elfogadja a vérontási gyakorlatok legitimitását, és csak arra tett 

kísérletet, hogy korlátokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy hol és mikor lehet ilyen 

önsegélyt alkalmazni. Alfréd király törvényei szerint például, ha valaki valakit a házában 

ostromolt, hét éjszakát kellett várnia, mielőtt megtámadta volna. Ha időközben feladta magát, 

túszul lehetett ejteni, hogy tárgyaljon a rokonaival. Még így is, a szöveg mögött ott lappangott 

az erőszakos megoldás lehetősége. Az ilyen gyakorlat azonban idegen volt a klasszikus római 

joggyakorlattól. Hasonlóképpen, a modern jogászok számára, akik természetesnek vették a 

bűncselekmények nyilvános üldözésére szolgáló intézmények létezését, a kora középkori 

jogszabályokban artikulált összetartási és vitázási gyakorlat atavisztikusnak tűnt. 

       A kora középkori törvényhozási szövegek néha maguk is kifejezték, hogy tudatában 

vannak a római jog és a népi gyakorlat közötti különbségeknek, amikor a vétkek áráról volt 

szó. Amint azt a burgundiai törvények, amelyeket valószínűleg az 500-as évek elején, a 

Meroving király Clovis elleni vereséget követően hoztak létre, kifejtették: „Mivel 

nyilvánvalóan a római törvény nem állapított meg semmit a gyilkosságok árát illetően, Urunk 

azt állapította meg, hogy ha egy szabad embert egy szabad ember megölt, és az emberölő 



 206 

egyházba menekült, ő maga, aki az emberölést elismeri, vagyonának felével együtt 

szolgaságba kerüljön a megölt örökösöknek; az emberölő vagyonának másik feléről pedig a 

megölt örökösöknek kell lemondania. Ha ugyanis valakinek a rabszolgáját egy szabad ember 

ölte meg, és az emberölő az egyházhoz fut, úgy tekintik, hogy a rabszolga urának fizetendő 

kárpótlás a rabszolga minőségének megfelelő lesz: Vagyis egy menedzserért száz shilling 

bírság jár; egy lelkészért hatvan shilling; egy szántóvetőért vagy disznópásztorért harminc 

shilling; egy aranyművesért száz; egy vaskovácsért ötven; egy ácsért negyven shilling.”14 

       A szöveg szinte mulatságos tanácstalanságot sugall: hogyan felejthette el a nagy római 

törvényhozó, Theodosius az emberölés megfelelő tarifáit meghatározni? A burgundi 

törvényhozás azonban ahelyett, hogy zavarát fejezte volna ki a saját maga által megállapított 

sérelmi tarifák miatt, egyszerűen azt feltételezte, hogy a római törvényhozó mulasztást 

követett el. Feltételezve, hogy minden ilyen sérelem a tettes megfelelő válasza után 

korrigálható, a burgundiai törvények a megfelelő árak megállapításával folytatták. Az 

angolszász törvényhozás ugyanezt tette. Így tettek a kora középkori ír jogszabályok is. Az, 

hogy ez a gyakorlat merőben különbözött a hivatalos római gyakorlattól, nem okozott 

semmiféle zavart. Ez egyszerűen a két nép közötti különbség volt, nem pedig a kulturális 

hierarchiák felállításának kérdése. Helytelenítő ítéletek csak a kora újkorban és az újkorban 

jelentek meg. 

         Ahogy az európai koronák a középkorban egyre hatékonyabban kezdték központosítani 

hatalmukat, ezek a kompozíciós fizetések kiestek a divatból. A magánkiegyenlítés számos 

formája viszont igen, mivel a királyi joghatóság egyre mélyebben kezdett érvényesülni a helyi 

közösségekben. A tizedik századot követően Nyugat-Európa szerte nyomon követhetőek ilyen 

fejlemények. A királyi hatalom nagyobb érdeklődést kezdett tanúsítani a bűnözés iránt, 

különösen a gyilkosság és a lopás esetében követelt magának érdekeltséget. Ahogy ez történt, 

a régebbi összetételmódok kiestek a népszerűségből, bár a régebbi módok és a királyi jogi 

eljárások kiterjesztése közötti feszültségek a tizenharmadik és tizennegyedik században 

továbbra is kiéleződnek. 15 

       De miközben a burgundiai törvényhozás a burgundiai és a római joggyakorlat közötti 

különbségek tudatosságáról tanúskodik, nincs bizonyítékunk arra, hogy a törvényben 

megjelölt kompenzációs kifizetéseket hogyan, vagy egyáltalán hogyan vonták ki a 

bűnözőktől. Lehetséges, hogy a tarifák listáját nem a gyakorlati alkalmazásra szánták. A 

közvetített lényeg az volt, hogy a burgundi gyakorlat különbözött a római gyakorlattól, de a 

római gyakorlathoz hasonlóan írásos jogszabályokra lehetett visszavezetni. A fontos az volt, 

hogy legyen jogszabály, nem pedig az, hogy alkalmazzák. Ez a felismerés nagyban hozzájárul 

ahhoz, hogy megmagyarázzuk, miért nem felel meg oly sok kora középkori jogszabály a 

modern kori elvárásoknak a jogalkotás lehetőségeivel kapcsolatban. A kora középkori 

jogalkotás a hatalom szimbóluma volt, de nem feltétlenül a hatalom érvényesítésének 

eszköze. Amikor Clovis áttért a kereszténységre, törvényeket bocsátott ki. Hasonlóképpen, 

Aethelbert törvényhozása is a megtérése és a Clovis egyik unokájával kötött házassága után 

született. A Klodvig alatt kihirdetett frank jogszabályokat a Karolingok korában is másolták 

és terjesztették. Amikor azonban Nagy Károly egy észlelt problémát akart kezelni, azt egyéni 

kapitulárisok, nem pedig általános jogszabályok révén tette. Nagy Károly olyan módon 

használta a törvényhozást, ahogyan elődei nem tették. Amikor például végül leigázta a 

szászokat, kiadta a lex saxonumot, amely nem annyira jogi kódex volt, mint inkább egy 

alapkönyv arról, hogy a kereszténységre való erőszakos áttérés mit követel meg a más vallási 

szokásokhoz szokott áttérőktől. A lex saxonum például megtiltotta a pogány temetkezési 

szertartásokat. A megtiltotta a keresztény templomok kifosztását. Őszinte útmutatást 

adott arra vonatkozóan, hogy az újonnan kereszténnyé vált közösség tagjainak hogyan kell 

viselkedniük, de arról nem sokat mondott, hogy a szigorú büntetéseket hogyan és ki által kell 

végrehajtani. A finomabb hatalomgyakorlás epizodikus kapitulárisokban történt, amelyeket 
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Nagy Károly egyre gyakrabban adott ki, miután átvette a császári címet. De még ekkor is 

ezeket a capitulariumokat konkrét eseményekre adott válaszként bocsátották ki, és 

meghatározott kimeneteleket írtak elő bizonyos esetekben, amelyek a kúria tudomására 

jutottak, jellemzően petíció útján. A capitulariumokat a korai időszakban nem gyűjtötték 

össze hivatalos kódexekké. Magánszemélyek gyűjtötték össze azokat, amelyeket találtak és 

hasznosnak találtak, de ezek a gyűjtemények nem voltak egységesek. Ráadásul e szövegek 

összegyűjtésének, szerkesztésének és rendszerezésének lendülete nem királyi kezdeményezés 

volt. Nem a szuverén hatalom, hanem azok tették, akiknek a legnagyobb hasznuk származott 

abból, hogy világos, kiszámítható szabályokat állapítsanak meg a különböző ügyekre - 

gyakran egyházi szervek. Így, míg a korai a középkori törvényhozás a hatalom fontos 

szimbóluma volt, a nyomás, hogy a törvényhozás valami olyan szervezetté váljon, ami a 

gyakorlati alkalmazást is lehetővé teszi, általában a királyi kúrián kívülről érkezett. A X. 

századra, különösen Angliában, már egyértelmű ideológiai célokat lehetett azonosítani a 

jogalkotás mögött. Wulfstan püspök keze, akinek világosan kidolgozott elképzelései voltak 

arról, hogyan kellene kinéznie egy keresztény államrendnek, és hogyan próbálhatná ezt a 

jogalkotás megvalósítani, a késő angolszász törvényhozás nagy részénél megfigyelhető. De 

pontosan ebben az időben más európai királyságok, különösen a frankok és az osztrákok nem 

sok királyi törvényhozást hoztak létre. Talán már nem volt szükség arra, hogy olyan módon 

uralkodjanak, hogy római korinak tűnjenek. 

 

 

 

V. Következtetés 

 

A kora középkori jogalkotás a római hatalomgyakorlási módok öntudatos utánzásával jött 

létre. Ennek ellenére a kora újkori jogalkotás néhány legjellegzetesebb vonása éppen azok a 

részek voltak, amelyek leginkább megkülönböztették Rómától; a kompozíciós fizetések 

artikulációja, ahol a római jognak volt egy teljesebb büntetőjog és államilag kiszabott 

büntetések. Ennek fényében a tudósok az utóbbi években elkezdték a kora középkori 

jogalkotást termékenyebb módon vizsgálni. Ahelyett, hogy az ilyen jogszabályokat egy 

primitív nemzeti hagyomány részének tekintenék, vagy figyelmen kívül hagynák őket, mert 

nem felelnek meg a modern (vagy klasszikus római) feltételezéseknek arról, hogy mit kellene 

tennie a jognak, a tudósok úgy kezdték olvasni a kora középkori jogszabályokat, hogy 

elismerik az egyháziak fontos befolyását a jogalkotás megalkotásában. Hasonlóképpen, a 

tudósok elkezdték a kora középkori jogszabályokat egy kifejezett keresztényesítő folyamat 

részeként olvasni. projekt részeként, felismerve, hogy a jogszabályok egy része illeszkedik 

a kora középkori uralkodók és püspöki tanácsadóik által a keresztény politikáról vallott 

ideológiai elkötelezettségekhez. Ennek fényében a kora középkori törvényhozás mint sajátos 

irodalmi műfaj is gyümölcsözően vizsgálható, nem csupán mint a királyi hatalom eszköze. 
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet a kánonjog kialakulásának, tanításának és alkalmazásának egy jelentős időszakát 

vizsgálja. Először is, ez a korszak jelezte a nyugati kánonjog egyetemes korpuszának 

kialakulását, amely egészen 1917-ig érvényben maradt a katolikusok körében; a fejezet pedig 

áttekinti a kánonjog e korpuszának fejlődéséről szóló legújabb tudományos vitákat. 

Másodszor, megjelentek az egyetemek, és létrehozták a kánonjog (és a polgári jog) 

szisztematikus oktatását és tanulmányozását. A kánonjogi gyűjteményeket gyakran ebben a 

közegben állították össze, és az egyetemi tanárok kommentárokat és egyéb irodalmat 

készítettek erről a jogról, amelyek befolyásolták, hogyan értelmezték és alkalmazták azt a 

gyakorlatban. Harmadszor, Nyugat-Európa-szerte rendszeres egyházi bíróságok alakultak ki, 

amelyek a kánonjog hatálya alá tartozó viták rendezésének és a bűncselekmények 

üldözésének fórumai voltak. Ezek a bíróságok nemzetközi hierarchiát alkottak, amelynek 

csúcsán a pápai Kúria, a legfelsőbb egyházi fellebbviteli bíróság állt, és amely egyházmegyei 

szinten a püspöki és főesperesi bíróságokig terjedt. 

Kulcsszavak: pápaság, püspökök, egyetemek, Gratianus, dekrétumok, kanonisták, bíróságok, 

joghatóság. 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az 1140-1500 közötti időszak rendkívül jelentős volt a nyugati kánonjog kialakulása, tanítása 

és alkalmazása szempontjából. Először is, ebben az időszakban születtek meg azok a 

kánonjogi gyűjtemények, amelyek 1500-ra a Corpus iuris canonici-t, ahogyan azt nevezték, az 

"egyházi joganyagot" alkották, amelyet az egyetemeken tanítottak és az egyházi bíróságokon 

alkalmaztak az egész nyugati kereszténységben egészen a XVI. századi protestáns 

reformációkig, és amely a XX. század elejéig minden katolikusra nézve kötelező érvényű 

maradt.1Ez magában foglalta Gratianus Decretumát (1140 körül) és a pápai dekrétumok 

különböző gyűjteményeit (amelyeket többnyire a következő évek között állítottak össze: 1140 

és 1140 között; 1234 és a tizennegyedik század eleje). A legújabb kutatások megkérdőjelezték 

az e jogi szövegekkel kapcsolatos hagyományos feltételezéseket, és ez a fejezet részben 

áttekinti a velük kapcsolatos ismereteink jelenlegi állását. Másodszor, a kánonjog a római jog 

mellett a nyugati kereszténységben a 12. századtól kezdve kialakuló "új" egyetemeken is 

tanulmányi tárgy lett, és együttesen alkották a ius commune-t, a nemzetközi joganyagot.2  A 

két jogot egyre inkább együtt tanulmányozták, és a római jog fogalmai és elvei befolyásolták 

az egyházjog elméleti értelmezését és gyakorlati alkalmazását; különösen a két jog szabályait 

egyesítették a római-kanonikus eljárásban, amelyet az egyházi bíróságok elfogadtak. E 
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törvények tanítói a XII. század közepétől kezdve egyre növekvő jogtudományi anyagot 

hoztak létre, amely mindkét törvényt idézte, és amely kommentárokat és számos más műfajt 

tartalmazott. Ez a fejezet áttekintést ad a fő kánonjogi irodalomról is, és kifejti, hogy az 

milyen módon befolyásolta a kánonjog értelmezését és alkalmazását. Végül a tizenkettedik 

század közepétől kezdve a nyugati kereszténységben szerte megjelentek a rendszeres egyházi 

bíróságok, hogy a kánonjog ellen elkövetett bűncselekményeket üldözzék, és a joghatóságuk 

alá tartozó peres ügyeket rendezzék. Ezek a bíróságok nemzetközi hierarchiát alkottak, 

amelynek csúcspontja a pápai kúria, a nyugati egyház legfelsőbb fellebbviteli bírósága volt, és 

amely helyi bíróságokból állt, amelyek a püspökök, fődiakónusok, vidéki esperesek, sőt a 

székesegyházi káptalanok fennhatósága alatt működtek. Ez a fejezet az általuk tárgyalt főbb 

ügytípusok áttekintésével zárul. 

 

 

 

II. A Corpus iuris canonici kialakulása 

 

Ebben az időszakban három fő tényező ösztönözte a nyugati egyházban az egyetemes 

kánonjog kialakulását. Az egyik a jogi iskolák megjelenése a XII. század elején Észak-

Itáliában, nevezetesen Bolognában. Ezek növekedését nagymértékben ösztönözte a Corpus 

iuris civilis, a római jog kodifikációjának helyreállítása, amelyet Jusztiniánusz kelet-római 

császár a hatodik században rendelt el, és amelyet a kora középkori nyugaton nem ismertek 

teljes egészében. A XII. század közepén, de valószínűleg már az 1120-as évek közepén e 

"újra felfedezett" kodifikáció alapján tanították a római jogot. A kánonjognak nem volt 

hasonlóan hiteles szöveggyűjteménye; a XII. század elején számos rivális kánonjogi 

gyűjtemény létezett szerte Nyugaton. A tantermi igényeknek megfelelően egyetlen végleges 

gyűjtemény jött létre. Valamikor 1140 előtt Gratianus összeállította ezt a később Decretum 

néven ismert gyűjteményt, nagyrészt azért, hogy a bolognai diákoknak kánonjogot tanítson, és 

a tantárgy alapvető tankönyveként fogadta el a bolognai kánonjogtanárok következő 

generációja (akik közül néhányan Gratianus tanítványai voltak), valamint a tizenkettedik 

század végére a nyugaton máshol is kialakulóban lévő kánonjogi iskolák. Mindazonáltal a

 míg a római jog nagyrészt rögzített szöveggyűjtemény maradt, a kánonjog 

folyamatosan fejlődött. Gratianus Decretumát ezért a tizenkettedik század közepén 

átdolgozták és kibővítették, főként azért, hogy a jogtanárok és tanítványaik naprakészen 

legyenek a legújabb döntésekkel. Az 1170-es évekre ezen új kánonjogi szövegek külön 

gyűjteményei jelentek meg, és a jogi iskolák, nevezetesen Bologna vezető szerepet játszott 

összeállításukban és terjesztésükben, hogy az 1190-es évekre a tanításban és a 

joggyakorlatban is felhasználhassák őket. 

        A kánonjog fejlődésének másik tényezője a XII. században a pápaság volt. A történészek 

hagyományosan a pápáknak tulajdonítottak domináns szerepet a kánonjog kialakulásában a 

tizenegyedik század végétől kezdve, de a legújabb kutatások egyre inkább megkérdőjelezik és 

árnyalják ezt a nézetet. Paul Fournier például úgy vélte, hogy a Gratianus előtti században az 

úgynevezett reformpápaság volt a hajtóereje a kánonjogi gyűjtemények szaporodásának. 

Fournier szerint a "reformpápaság" a kánonjogot eszközként használta céljai eléréséhez: a régi 

kánonjogot azért gyűjtötték össze, hogy hiteles támogatást nyújtson a programjának, és új 

kánonjogot vezetett be a reformok megvalósítása érdekében. Harold Berman ezt az 

értelmezést egy még radikálisabb tézissé fejlesztette tovább, miszerint a "pápai 

reformmozgalom" indította el a kánonjog "első modern nyugati jogrendszerré" való 

fejlődését, amely viszont megalapozta a "nyugati jogi hagyományt". 3A tudósok kritikusan 

reagáltak erre a tézisre, és megkérdőjelezték Fournier tudományát, amelyre ez a tézis épül, 

megjegyezve, hogy a pápai reformkörből kánonjogi gyűjtemények születtek, de ezek 



 211 

korlátozott terjesztést értek el, láthatóan egyiket sem a "reform" pápák rendelték meg, és a 

"reformmal" leginkább azonosított pápa, VII. gergely kevéssé járult hozzá a kánonjoghoz. 4 

       A pápaságnak minden bizonnyal kevés köze volt Gratianus Decretumának későbbi 

sikeréhez; a könyvet a pápai kúria a XII. század végén már konzultált vele, de a középkori 

pápaság hivatalosan soha nem hagyta jóvá. Mindazonáltal számos pápai döntést beépítettek a 

Decretumba, nevezetesen az első és a második lateráni zsinat (1122-ben és 1139-ben tartott) 

kánonjait, valamint a "reformpápaság" által összehívott egyéb gyűléseket. Ezenkívül a Grátus 

utáni egyházjog egyre inkább pápai dekrétumokból alakult ki, olyan levelekből, amelyek vagy 

a Rómához fellebbezett konkrét ügyekben hozott pápai ítéleteket, vagy a kánonjog 

bizonytalan kérdéseiben a Kúriával konzultáló egyes püspököknek adott pápai tanácsokat 

rögzítették. A pápai dekrétumokat már régóta elismerték az egyházjog forrásaként; Gratianus 

több dekrétumot is felvett a Decretumába, és az 1150-es évekre egyre több ilyen 

dokumentumot csatoltak a gyűjteményéhez. Az 1170 körüli időszaktól kezdve számos önálló 

dekretális gyűjtemény egészítette ki, amelyek további pápai dekrétumokat is tartalmaztak. 5 

Ezek a gyűjtemények a XII. század közepétől kezdve a Rómához intézett fellebbezések 

növekvő száma nyomán kiadott dekrétumok elszaporodásának következményei voltak. A 

Decretum ösztönözte ezt az egyre növekvő hivatkozást Rómára a hiteles jogi döntésekért, 

mivel Gratianus hangsúlyozta a pápának a nyugati egyházban az "egyetemes ordinárius" 

(bíró) és a törvényhozó szerepét, és gyűjteménye számos hiányosságot és kétértelműséget tárt 

fel a meglévő kánonjogban. A legújabb kutatások azonban megkérdőjelezték, hogy a pápák 

tudatosan alkottak-e jogot dekrétumaik, sőt, a késő tizenkettedik században még a konciliáris 

rendeleteik révén is.6 Rendeleteik gyűjteményei ebben az időszakban nagyrészt 

magángyűjtemények voltak, amelyeket nem a Kúria engedélyezett vagy rendelt meg, hanem 

az iskolákban vagy a helyi klérus saját használatra készített. Mindazonáltal a tizenharmadik 

században a pápák egyre inkább meghatározták, hogy a saját és elődeik döntéseit melyiket 

kezelik kánonjogként. III. Innocentus pápa és utóda, III. Honorius pápa saját dekretálisainak 

gyűjteményeit hirdette ki (1209-ben, illetve 1226-ban) a bíróságokon és az egyházjogi 

iskolákban való használatra, és másolatokat küldött a bolognai jogi iskolának, hogy 

ösztönözze ezen engedélyezett gyűjtemények elterjedését. Honorius volt nyilvánvalóan az 

első pápa, aki ilyen gyűjteményt rendelt. Utódja, IX. Gergely még tovább vitte ezt az 

öntudatos pápai jogalkotás kezdeményezését, és megrendelt egy gyűjteményt mind saját, 

mind elődei döntéseiből, majd 1234-ben kihirdette azt, mint amely minden korábbi 

dekrétumgyűjteményt felvált, beleértve Innocentus és Honorius dekrétumgyűjteményeit is, 

amelyekre nagymértékben támaszkodott. Liber extra néven vált ismertté, amelyet Gratianus 

Decretumának hiteles kiegészítéseként neveztek el, és amely státuszát a Corpus iuris 

canonici-ban is megtartotta. Nem sokáig maradt azonban végleges. A XIII. századi kánonisták 

és a Liber extra más használói az 1234 utáni pápai döntéseket csatolták a Liber extra 

másolataihoz, és ezek nagyrészt általános jogszabályként keletkeztek és fogantak, és nem 

magánszemélyeknek címzett dekrétumként kiadott leveleket, hanem az egész klérusnak 

címzett alkotmányokat tartalmaztak. Az öntudatos pápai törvényhozás vitathatatlanul a Liber 

sextusban (1298) tetőzött, amelyet Gergely öt könyvének kiegészítéseként neveztek így. VIII. 

Bonifác pápa megbízásából készült, és az 1234 utáni pápai törvényhozást, valamint saját 

konstitúcióit tartalmazta. Ez utóbbiak szinte mindegyike ott jelent meg először, és ezért 

kezdettől fogva egy jogi kodifikáció részeként fogant. A Corpus iuris canonici a pápai 

jogszabályok három későbbi kisebb gyűjteményével együtt vált teljessé. 7 

       A kánonjog fejlődésének harmadik tényezője a középkor folyamán a püspökség volt. 8 

Püspökök állítottak össze néhány Gráciánus előtti kánonjogi gyűjteményt, nevezetesen a 

németországi Worms-i Burchard (1000 körül) és a XII. század eleji franciaországi Chartres-i 

Ivo. Ezt nagyrészt azért tették, hogy saját magukat és egyházmegyéik papságát eligazítsák az 

egyházkormányzás ügyeiben; Burchard Decretum című műve 1100-ra püspöki kézikönyvként 
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széles körben elterjedt Angliától Itáliáig. A Decretum néhány korai kéziratában található 

feliratok és glosszák Gratiánt még püspökként is azonosítják, és Anders Winroth bizonyítékot 

vél találni arra, hogy Gratianus a közép-itáliai Chiusi püspöke lett, valószínűleg a Decretum 

összeállítása és a bolognai tanítás után; egy másik életrajzi hagyomány azonban azt állítja, 

hogy Gratianus szerzetes volt, ezért egyházi státusza továbbra is bizonytalan. 9 

        Mindazonáltal a püspökök szerepe a posztgráciánus kánonjog megalkotásában nem 

kétséges. A tizenkettedik és a tizenharmadik század eleji pápai dekrétumokat nagyrészt a 

püspökök kérték ki, vagy a bíróságaik által Rómába utalt ügyekkel kapcsolatban, vagy pedig a 

pápával folytatott, jogkérdésekkel kapcsolatos konzultációikra adott válaszként. Ezenkívül a 

XII. század közepétől kezdve a Rómához benyújtott fellebbezések számának növekedése 

egyre inkább arra késztette a pápákat, hogy püspököket bízzanak meg pápai bíróként, akiket a 

tartományaikból származó fellebbezések elbírálására delegáltak; ezek a püspökök gyakran 

kértek dekrétumokat, hogy utasításokat kapjanak e megbízások végrehajtásához. A 

legkorábbi, tizenkettedik századi dekretális gyűjteményeket is főként püspökök számára 

állították össze, különösen azok számára, akik gyakran megbízott bíróként működtek, és 

gyűjteményeik kezdetben nagyrészt nekik címzett dekretálisokat tartalmaztak. Ez különösen 

igaz Angliára, ahol például a Wigorniensis altera gyűjteményt (1173/74) Worcesteri Roger 

háztartásában állították össze, és a pápai bírói megbízottként és püspökként kapott 

dekrétumok dossziéját képezte. 10A XII. századi pápaság tisztában volt azzal, hogy 

dekrétumait "új jogként" használják, és kétségtelen, hogy részben ennek az eshetőségnek a 

figyelembevételével készültek, de a püspökök és a kánonisták nagyrészt maguk határozták 

meg, hogy mely dekrétumok kerüljenek be ezekbe az esetjogi gyűjteményekbe, és hogy 

melyek legyenek a precedensek, amíg a pápaság a tizenharmadik században egyre nagyobb 

ellenőrzést nem szerzett e kiválasztási folyamat felett. A Corpus iuris canonici tehát a pápák, 

püspökök és kánonisták kölcsönhatása és együttműködése révén alakult ki az iskolákban. 

       A Corpus iuris canonici első részének, Gratianus Decretumának keletkezése ma már 

heves viták tárgya. A tudósok régóta úgy vélik, hogy a Decretum nem a jelenlegi formájában 

keletkezett, hanem fokozatosan fejlődött hozzá. Például több mint negyven részletet a római 

jogból és mintegy 150 paleae néven ismert szöveget ismeretes, amelyek egy késői szakaszban 

kerültek bele. A legutolsó datálható kiegészítések a II. lateráni zsinat (1139) dekrétumai 

voltak, így a Decretumot hagyományosan 1140 körülre datálják. Erre a korábbi tudományos 

munkára építve 11Anders Winroth húsz évvel ezelőtt azt az úttörő tézist állította fel, hogy a 

Decretum két szakaszban alakult ki. Négy teljes kéziratot azonosított az eredeti első 

recenzióból, amelyet korábban a Decretum rövidített változatának véltek, mivel az csak 1860 

szöveget tartalmazott, alig a felét a 3495 szöveget tartalmazó végleges "vulgáta" recenziónak, 

beleértve a paleákat is.12 Winroth azzal érvelt, hogy amikor az első recenzió e vulgátaformára 

bővült, a kiegészítések megbontották az eredeti gyűjtemény sokkal koherensebb szerkezetét 

és logikáját, ezért az eredeti változat összeállítójának valószínűleg nem volt köze a 

gyűjtemény második recenziójához. Ez az eredeti összeállító valószínűleg Gratianus volt, de 

Winroth óvatosan a két recenzió összeállítóit Gratianus 1 és Gratianus 2 néven jelölte meg. 

Továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az első recenzió 1140 körülről származik, mivel 

nyilvánvaló utalásokat tartalmaz a második lateráni zsinatra, a második recenzió pedig még 

1158-ból. 

      Winroth tézisét széles körben elismerték, de nem fogadták el általánosan. Carlos 

Larrainzar azonosított egy kéziratot, amely állítása szerint a Decretum egy korábbi változatát 

képviseli, mint Winroth "első recenziója", és ezért ő és mások egy többszörös recenzió 

elméletet javasolnak, amely szerint Gratianus szövege folyamatosan fejlődött. Azt is 

javasolta, hogy Gratianus megtartotta a szerkesztői ellenőrzést e folyamat felett, mivel egy 

másik kézirat nyilvánvalóan tanúskodik Winroth első recenziójának egymást követő 

kiegészítéseiről, amelyeket vitathatatlanul Gratianus irányítása alatt írástudók végeztek. 
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Megállapításait mindazonáltal Winroth és mások is vitatták. 13Winroth két recenziójának 

datálását azonban szélesebb körben elfogadott kihívások érték. Keltezésének legvitatottabb 

aspektusa az, hogy a második recenzió sokkal több római jogot tartalmaz, mint az első, és 

Winroth ezt azzal magyarázta, hogy a római jog tanítása Bolognában, ahol a Decretumot 

összeállították, sokkal később jelent meg, mint azt általában gondolják, még az 1150-es 

években, amikor - az 1150-es évek szerint Winroth szerint a második recenzió is megjelent. 

Kenneth Pennington azonban bizonyítékokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy Bolognában 

már az 1120-as években is folytak római jogi tanulmányok, ezért hihetőbbnek találta az első 

recenziónak erre az évtizedre vagy az 1130-as évekre való datálását, amikor a római jog 

tanítása még gyerekcipőben járt, és a második recenziónak az 1150-es éveknél korábbi 

időpontot tulajdonított; más kutatók az 1140-es évekbeli dátumot támogatják. 14Winroth 

tézise továbbra is vitát gerjeszt és további kutatási utakat nyit meg, nevezetesen egy Winroth 

által irányított projektet, amelynek célja a Decretum első recenziójának szerkesztése. 

      A kánonjog Grácián utáni forrásairól szóló tudományos vita nagyrészt az 1234 előtti 

dekrétumgyűjteményekre összpontosított. Amint azt már jeleztük, az egyházjog történészei 

egyre inkább vitatta azt a feltételezést, hogy a XII. századi pápák tudatosan alkottak új jogot. 

Az ilyen történészek óva intenek attól, hogy egy ilyen feltételezést visszafelé olvassunk az 

1234-es Liber extra-ból, ahol a pápai dekrétumok a tizenkettedik század közepétől kezdve az 

alapvető jogi döntésekig lecsupaszítva jelennek meg, és nélkülöznek minden utalást a konkrét 

esetekre vagy az azokat kiváltó püspöki konzultációkra. A gyűjtemény összeállítójának, 

Raymond de Pe?afortnak ez a szerkesztői munkája tehát elrejti, hogy ezek a dekrétumok 

hogyan keletkeztek, a legtöbb esetben nem jogszabályként, hanem egyedi külső kérésekre 

adott válaszként. Peter Landau a több száz fennmaradt XII. századi dekrétum közül 

mindössze hetet azonosított úgy, hogy azokat kifejezetten pápák adták ki jogszabályként.15 

Könnyebben feltételezhetnénk, hogy ezzel szemben a pápai zsinati dekrétumokat a XII. 

században jogszabályként fogalmazták meg és fogadták be, de a legújabb kutatások még ezt a 

feltételezést is megcáfolták.16 Danica Summerlin kimutatta, hogy a III. Sándor pápa által 

összehívott III. lateráni zsinat (1179) dekrétumaihoz hasonlóan a nyugati egyház konkrét 

problémáira reagáltak, és befogadásuk nem volt automatikus vagy azonnali, mivel kezdetben 

nem általános jogszabályként fogták fel őket; III. Sándor nem hirdette ki a dekrétumokat a 

zsinaton kívül, és így azok hivatalos változata sem terjedt el. Ami 1234 előtt alapvetően 

biztosította törvényként való használatukat, az az volt, hogy a kánonisták a dekrétumok 

mellett magán egyházi gyűjteményekbe is felvették őket. 

       A Liber extra néhány fontos jellemzője azonban ezekre a gyűjteményekre vezethető 

vissza. Az 1180-as évekre ezek "szisztematikus" gyűjteményekké fejlődtek, ahol a 

dekrétumokat és más szövegeket titulusnak nevezett tárgykörök alá rendezték. Az egynél több 

témával foglalkozó szövegeket ennek megfelelően feldarabolták. és a különböző részeket a 

megfelelő címszavak alá rendezték, míg a jogi szempontból irrelevánsnak ítélt részeket 

kidobták.17 Ez jelentős változást jelentett az 1170-es években összeállított úgynevezett 

"primitív" gyűjteményekhez képest, amelyek általában teljes szövegeket őriztek meg 

egyszerűen időrendi sorrendben. Az új tematikus titulusokban az anyagot továbbra is 

időrendbe rendezték, de úgy, hogy bemutassák a pápai politika fejlődését az egyházjog egy 

adott pontján. Páviai Bernát ezt a szerkesztési megközelítést egy lépéssel tovább vitte egy 

olyan gyűjteményben, amelyet nagyrészt a bolognai joghallgatói számára készített. Bernard 

ezt a gyűjteményt öt könyvre osztotta, amelyek mindegyike a jog egy-egy széles területét - 

bírói hatalom (1. könyv), eljárás (2. könyv), egyházi jogok és kötelességek (3. könyv), 

házasság (4. könyv), valamint bűnözés és büntetés (5. könyv) - fedte le, és minden egyes 

könyvet titulusokra bontott. Eredetileg Breviarium extravagantium (1189-91 körül) címet 

viselte, mivel a joganyagon "kívül" (extravagantes) "vándorló" szövegeket gyűjtött össze, 

gyűjteményét később Compilatio prima névre keresztelték át, amely az első az 1234 előtt 
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általánosan használt öt dekretális gyűjtemény (Quinque compilationes antique) közül. 

Ötkötetes szerkezetét nemcsak a következő négy compilationes, hanem a Liber extra és a 

Corpus iuris canonici összes későbbi gyűjteménye is átvette, amely továbbfejlesztette az általa 

megtestesített szerkesztési módszereket. 

       Egy másik jelentős változás, amely 1234 előtt ezt a fejlődést kísérte, a dekrétumok 

növekvő cseréje volt Nyugaton. A legkorábbi gyűjtemények egyetlen címzettnek, nevezetesen 

Wigorniensis alterának címzett dekrétumokból álltak, de a püspökök közötti kapcsolatok a 

dekrétumok cseréjét eredményezték. Ez helyi szinten kezdődött Angliában, ahol az 1170-es 

évekre hasonló tartalmú gyűjtemények regionális csoportjai vagy "családjai" alakultak ki, 

mint például a "Worcester" csoport. Az 1180-as évek elejére, amikor Franciaországban és 

Itáliában is megjelentek dekretális gyűjtemények, a dekretálisok nemzetközi szinten terjedtek, 

és a gyűjtemények jellege és befolyása nem csupán helyi jellegűvé vált. A Francofortana 

gyűjtemény például ebben az időben keletkezett Észak-Franciaországban, majd elterjedt 

Normandiában és Angliában, ahol az 1180-as évek végére megjelentek hozzá kommentárok, 

ami kétségtelenül az angol-normann kánonisták általi oktatási célú felhasználását 

tükrözi.18jogi iskolák valóban döntő szerepet játszottak a Quinque compilationes antique, a 

Liber extra és a későbbi dekretális gyűjtemények nemzetközi elterjedésében, és így abban, 

hogy a Grácián utáni egyházjog a Decretum mellett az egyetemes ius commune részévé vált. 

 

 

 

III. A késő középkori nyugati kánonjog tanítása és értelmezése 

 

Úgy tűnik, hogy Gratianus a Decretumot a kánonjog tanítása céljából állította össze, és 

későbbi sikere, mint iskolai tankönyv, nagyrészt annak köszönhető, hogy e pedagógiai célnak 

megfelelően tervezték meg. Az egyházjog különösen ijesztő tantárgy volt a XII. század elején, 

mivel a nyugati egyház a jogi hatóságok zavaros tömegét örökölte, amelyek közül sokan 

ellentmondtak egymásnak. A Decretum ezeket az ellentmondásokat igyekezett feloldani, ezért 

eredeti címe concordia discordantium canonum (A diszharmonikus kánonok konkordanciája) 

volt.19 "Harmóniát teremtett a disszonanciából" a XII. század elején Észak-Franciaországban 

működő iskolákban kifejlesztett "dialektikus" módszerrel.20 Gratianus kortársa, a párizsi 

teológus, Peter Abelard Sic et Non című könyvében összegyűjtötte a Biblia ellentmondásos 

passzusait, amelyeket feltehetően az ő irányítása alatt, szemináriumi stílusú viták során ezzel 

a módszerrel harmonizáltak a tanítványai. Gratianus célja kétségtelenül hasonló volt, de 

tekintélyei közé olyan értelmező megjegyzéseket (dicta) is felvett, amelyekben saját 

megoldásokat adott az e szövegek közötti ellentmondásokra. Ennek során követte a Chartres-i 

Ivo által felvázolt dialektikus szabályokat, amelyek hierarchiát állítottak fel a kánoni források 

között, ahol egyeseknek nagyobb tekintélyük volt, mint másoknak; így egy pápai dekrétum 

elsőbbséget élvezett egy zsinati rendelettel szemben, különösen ott, ahol ellentmondtak 

egymásnak. 

       A Decretum másik jellemzője, amely a tanításhoz ideálisan alkalmassá tette, a szerkezete 

volt. Három részre tagolódott. Az első rész 101 megkülönböztetést tartalmazott, köztük a 

legkorábbi értekezést a jog különböző fajtáiról (1-20. megkülönböztetés), de a nagyobb 

második rész volt a leginnovatívabb a tanítás szempontjából. Harminchat causae-t vagy 

hipotetikus jogi esetet tartalmazott, amelyeket quaestiones-re, az ezen esetek által felvetett 

alapvető jogi kérdésekre bontottak; a quaestiones alá rendezett kánonok különböző válaszokat 

javasoltak. A causae-k célja tehát az volt, hogy a hallgatók elgondolkodjanak azokon a jogi 

problémákon és kérdéseken, amelyekkel a bírói gyakorlatban szembesülhetnek, valamint azok 

megoldásán. A causae-ok szolgálhattak a moot-ok, a próbaperek alapjául is, amelyek célja az 

volt, hogy a joghallgatókat a tárgyalótermi vitára neveljék. Hasznos volt az is, hogy az 
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aktuális egyházi peres ügyek széleskörű témáit ábrázolták. Sok közülük a papság jogi 

problémáival foglalkozott, például azzal, hogy a világi bíróságok gyakorolhatnak-e 

joghatóságot felettük (causa 11, quaestio 1), míg a causae 27-36 a laikusokat érintő 

kérdésekkel, nevezetesen a házassággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozott. A 33. causa 

például egy olyan esetre vonatkozott, amikor egy nő a férje impotenciájára hivatkozva 

érvényteleníttette a házasságát és újraházasodott, de aztán a volt férje visszanyerte a 

potenciáját. Ez kérdéseket vetett fel az érvénytelenítés érvényességével kapcsolatban, mivel 

annak oka megszűnt, és következésképpen a második házassága érvényességével 

kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy az elsőt vissza kell-e állítani. Az ilyen 

kérdésekről folytatott tantermi viták arra nevelték a diákokat, hogy jogászként 

gondolkodjanak. Ezen kívül a Decretum tartalmazott egy traktátust a bűnbánatról in causa 33 

és egy harmadik részt "de consecratione" címmel, amely a többi szentséggel foglalkozik, és 

amely tükrözte, hogy Gratianus idejében az egyházjog még a teológia egyik ága volt, és csak 

később vált önálló tudományággá (nagyrészt az ő könyvének köszönhetően). 21 

       A Gratianus Decretumát használó jogtanárok követték annak módszertanát, és a 

margójára megjegyzéseket fűztek, hivatkozva más hatóságokra, amelyek ellentmondtak vagy 

támogatták a szövegeket, valamint saját megoldásaikkal, hogy folytassák Gratianus munkáját 

az ilyen nézeteltérések kiegyenlítésében. Marginális jegyzeteik valószínűleg a Decretumról 

szóló előadásaikhoz készített "jegyzetfüzetként" keletkeztek, de teljes körű kommentárokká 

fejlődtek, amelyek egyre inkább terjedtek, néha magától a Decretum szövegétől elkülönítve. 

A kánonjogi irodalom egy másik, szintén Gratianus módszertanának köszönhető műfaja a 

quaestiones volt, amely egy adott tétel mellett (pro) és ellen (kontra) szóló érveket és 

tekintélyeket gyűjtött össze, mielőtt a vita mindkét oldalát tipikusan dialektikus módon 

mérlegelő következtetésre (solutio) jutott volna. Ezek valószínűleg a jogi iskolákban folyó 

tényleges vitákról számoltak be, amelyekhez Gratianus causae-je szolgáltatott alapot. 

       Gratianus könyvét a kánonjogi iskolákban először Itáliában, majd a XII. század végére az 

Alpokon túl is elfogadottá vált. Használata olyannyira általánossá vált, hogy e tizenkettedik 

századi iskolák tanárait "dekretistáknak" nevezték. Bolognában, ahol Gratianus tanított, a 

dekretisták első generációjához tartoztak saját tanítványai, nevezetesen Paucapalea, aki 1148 

körül írta az egyik legkorábbi kommentárt a Decretumhoz. A bolognai iskola legjelentősebb 

korai dekretista kommentárjait az 1150-es években Rolandus mester (akit egykor tévesen a 

későbbi III. Sándor pápával azonosítottak), valamint az 1160-as években Rufinus és a torinói 

István fejezte be. Ez a XII. századi itáliai hagyomány Huguccio hatalmas Summa című 

művében (1188 körül) tetőzött, amely a bolognai dekretista tanítás négy évtizedét foglalta 

össze, és egyben saját eredeti elképzeléseit is kifejtette. Széles körben terjesztették, és nagy 

befolyással bírt, bár később egy másik bolognai kánonista, Johannes Teutonicus Glossa 

ordinaria-ja (1215 körül; 1245 körül Bartholomaeus Brixensis átdolgozta) mint a Decretum 

standard kommentárja felváltotta. Itálián kívül a Rajna-vidéken, Franciaországban és az 

angol-normann birodalomban decretista iskolák alakultak ki. A francia iskola az 1170-es évek 

elejére Párizsban alakult ki, amely már akkor is a teológia és a filozófia tanulmányozásának 

egyik fő központja volt, és a Summa Parisiensis (1170 körül) a általában a legkorábbi 

Decretum-kommentárként tartják számon. 22Az angol-normann iskola az 1180-as évekre 

Oxfordban alakult ki, és két korai oxfordi dekretista, Simon of Southwell és John of 

Tynemouth tanításairól a cambridge-i Gonville and Caius College MS 283/676-ban található 

Decretum marginális kommentárja számol be. 

      A tizenharmadik századra a Decretumot továbbra is tanították, de a kánonisták irodalmi 

érdeklődése egyre inkább a Gratianus utáni kánonjognak a dekrétumgyűjteményekben való 

kommentálása felé tolódott el. Bolognában és Párizsban a század első két évtizedében még 

jelentős dekretista kommentárok jelentek meg, 23de az 1220-as évekre a dekretista irodalom 

vált a domináns kánonjogi műfajjá. A párizsi Petrus Brito mester tanítványai például 1205 



 216 

körül már a Compilatio prima tanításairól beszámoló kommentárokat írtak. A dekretalista 

irodalom legnagyobb és legszélesebb körben terjesztett tömege azonban Bolognából 

származott, főként azért, mert ez lett a dekretális gyűjtemények összeállításának és 

terjesztésének fő központja. 1192 és 1215 között több bolognai kánonista is írt 

kommentárokat a következő témákhoz Az általuk összeállított gyűjteményeket, nevezetesen 

Páviai Bernát a Compilatio prima (1192-8) és Johannes Teutonicus a Compilatio quarta (1215 

körül) című Summa című művében. Ezenfelül a 13. század elejétől kezdve a bolognai 

kánonisták készítették azokat a szabványos kommentárokat, amelyek nemcsak a Decretum, 

hanem a nagyobb dekretális gyűjtemények legtöbb példányát is kísérték, nevezetesen 

Bernardus Parmensis (megh. 1266) glossa ordináriáját a Liber extra-ról. 

        A bolognai iskola növekvő dominanciája a pápai kúriához fűződő kapcsolatával is 

összefüggésbe hozható. A pápák III. Innocentustól kezdve a dekrétumgyűjteményeik 

terjesztésének fő központjaként használták, és ők és számos kúriai tisztviselőjük egyre inkább 

itt képezték magukat, különösen IV. Innocentus pápa és Henricus de Segusio (Ostia bíboros-

püspöke, ezért inkább "Hostiensis" néven ismert), akik a XIII. század közepén mindketten 

befolyásos kommentárokat készítettek a Liber extra-ról. Bologna felemelkedése annak is 

köszönhető, hogy a XII. század óta a római jogi tanulmányok egyik vezető központja volt. A 

bolognai római jogi iskola eredete Irneriushoz köthető, aki az 1120-as években már ott 

tanított, és a XII. század közepére a "négy doktor", Irnerius tanítványai, akik közül Bulgarus 

volt a meghatározó személyiség, jelentős központtá vált. 

       A kánonjogot és a római jogot tehát Bolognában már legalább ettől kezdve egymás 

mellett tanulmányozták. Ezzel kezdetét vette a két jog közötti egyre inkább szimbiózisban 

lévő kapcsolat, mivel a két jog szakemberei, a kánonjogászok és a civilek együttműködtek 

egymással. Gratianus Decretumának "vulgata recenziója" például a római jogot is tartalmazta, 

és a XII. század végére a civilek egyre gyakrabban hivatkoztak a kánonjogra a római jogról 

szóló írásaikban, és fordítva. 24Különösen a kánonisták számos eljárási szabályt kölcsönöztek 

a római jogból, és ezeket a XIII. század elejére általában átvették az egyházi bíróságokon. 

Ezért ezeket "római-kanonikus" eljárásnak nevezték, és az ordines iudiciorum nevű jogi 

irodalomban foglalták össze. 

       A két jog közötti ilyen jellegű összefonódás azonban nem csak Bolognában volt jellemző, 

bár onnan eredt, és más Itálián kívüli központokban is megtalálható volt, mivel a római és a 

kánonjog tanulmányozása Bolognából terjedt el. A XII. század közepére a római jogot már 

Délkelet-Franciaországban is tanulmányozták Martinus Gosia bolognai mester, a Négy 

Doktor egyike hatására, és két tanítványa, Rogerius és Placentinus az 1160-as években már ott 

tanított. A dél-francia jogi iskola központja Montpellier lett, és a XIII. századra a kánonjogi 

tanulmányok terén is nevezetessé vált, amikor is kiemelkedő kánonistái közé tartozott Pierre 

Sampson és tanítványa, Bernard de Montmirat (megh. 1296), akik mindketten kommentárokat 

írtak a Liber extra-hoz. A római jog ismerete a XII. század közepére Angliába is eljutott, ahol 

a katedrálisok iskoláiban kezdték tanítani. A tantárgy az 1180-as évekre nyilvánvalóan 

virágzásnak indult, amikor Oxfordban a kánonjog tanulmányozása mellett meghonosodott. 

Angliában növekvő népszerűsége elsősorban a Liber pauperum című könyvhöz köthető, 

amely a római jog tankönyvi antológiája, és amelyet az 1170-es években állított össze 

Vacarius mester, egy olasz, aki a római jogban a négy doktortól tanult, és aki 1143 körül 

érkezett Angliába, hogy a canterburyi érsek szolgálatába álljon. Nincs bizonyíték arra, hogy 

Oxfordban tanított, de könyvét ott a római jog standard tananyagaként fogadták el; 

olyannyira, hogy a rajta tanuló diákokat pauperiste-nek nevezték. 

        Bár a bolognai, oxfordi és más iskolák hallgatói specializálódhattak akár a római, akár a 

kánonjogra, egyre gyakrabban mindkettőt tanulták, mivel az egyik ismeretét a másikhoz 

nélkülözhetetlennek tekintették. Így a XII. század végére a római jog előzetes tanulmányozása 

általános felvételi követelménnyé vált a kánonjogi képzéseken, és még a római joghallgatók is 
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hasznosnak találták, hogy némi kánonjogot tanuljanak, mivel sokan közülük végül az egyházi 

közigazgatásban és az egyházi bíróságokon helyezkedtek el. Az 1190-es években Oxfordban 

még csak nem is volt külön kánonjogi és római jogi tanszék, mint a kontinentális 

egyetemeken, hanem mindkét jognak volt egy iskolája, ahol a Liber pauperum és a Decretum 

egyaránt kötelező olvasmány volt. Még a kontinensen is a római és a kánonjog együttesen ius 

commune, a nyugati kereszténységre egyetemes jogként vált ismertté. 

       A XIII. századra a kánonisták római jogfelfogása és az egyházjog értelmezése 

befolyásolta a kánonjog gyakorlati alkalmazását és magának a kánonjognak a tartalmát. Már 

1199-ben például III. Innocent pápa "Vergentis" című dekrétuma a római jog árulásért 

kiszabott büntetését, a vagyonelkobzást importálta az eretnekség kánonjogába, azzal az 

indokkal, hogy Krisztus elárulása rosszabb, mint a világi hatalom elárulása. Igaz, több 

kánonista megjegyezte, hogy ez a rendelkezés ellentmond a római eretnekségi jognak, amely 

nem alkalmazza ezt a büntetést, sőt egyesek azt követelték, hogy a "Vergentis" e 

rendelkezését csak a pápai államon belül hajtsák végre; 25és Innocentusnak a római jog 

szelektív használata itt talán tükrözi állítólag korlátozott jogi műveltségét. Mindazonáltal IV. 

Innocentus jogi műveltségéhez nem férhet kétség, amikor 1245 körül a "Romana ecclesia" 

dekrétumában a kollektív kiközösítés tilalmát a római jogra hivatkozva indokolta a 

dekrétumhoz fűzött kommentárjában.26 Elfogadta, hogy a római jog szerint csak az egyének 

büntetőeljárással és büntetéssel szembesülhetnek, ezért arra a következtetésre jutott, hogy a 

kiközösítés mint az egyházi bűnök büntetése nem alkalmazható a közösségekre. Ezzel IV. 

Innocentus a korabeli kánonjogi tanítást követte, és néhány más pápai törvényhozás is 

hasonlóképpen cselekedett. 1298-ig VIII. Bonifác számos konstitúciót adott ki kánonjogi 

gyűjteményében, a Liber sextusban, hogy rendezze az iskolákban a vitatott jogkérdésekről 

folyó kánonjogi vitákat, és ezt gyakran úgy tette, hogy egyes kánonisták - nevezetesen IV. 

Innocentus és Hostiensis - véleményét átvette, és így törvénybe foglalta. 27Igaz, Bonifác 

három kánonistát bízott meg a Liber sextus összeállításával, és nyilvánvalóan ők is 

közreműködtek az abban foglalt jogszabályai kidolgozásában, de van bizonyíték arra is, hogy 

a kánonjog terén szerzett negyvenéves tapasztalatai alapján ő maga is hozzájárult (ahogyan 

később leírta). 

       A ius commune joggyakorlata bizonyos mértékig nemcsak a kúrián belüli jogi 

döntéshozatalt, hanem az alacsonyabb szintű egyházi bíróságok bírói gyakorlatát is alakította, 

különösen a későbbi középkori Angliában. Például a kánonjog a XII. századra minden 

kamatra történő pénzkölcsönzést uzsorakamatnak ítélt, de a gyakorlatban a XIV. századra az 

angol egyházi bíróságok általában nem érvényesítették a törvény teljes szigorát, hanem csak 

azokat az uzsorásokat vonták felelősségre, akik túlzott kamatot számítottak fel a kölcsönökre, 

általában a következő összegek között: 12,5 és 33,3 százalék. Ez a helyzet tükrözte az 

iskolákban élő civilek véleményét, akik megjegyezték, hogy a római jog mérsékelt kamatot 

engedélyezett a kölcsönökre. 28 

        A negyedik lateráni zsinat (1215) szintén elítélte a keresztényeknek nyújtott zsidó 

kölcsönök mértéktelen kamatát. Bár a kánonisták vonakodtak elfogadni a mérsékelt és 

mértéktelen kamat közötti megkülönböztetést az uzsora meghatározásában, elismerték 

hasznosságát és "gyakorlati erejét", ahogy Richard Helmholz megjegyezte, és a 

megkülönböztetést nyilvánvalóan a későbbi középkori Európa más részein is alkalmazták. 

Helmholz hasonlóképpen kimutatta, hogy a II. lateráni zsinat (1139) 15. kánonjának 

alkalmazása hogyan volt összhangban annak kánonjogi értelmezésével. A Gratianus 

Decretum C. 17 q.4 c.29-ben szereplő és az incipitből ismert "Si quis suadente" kánon 

kimondta, hogy aki erőszakos kezet emel egy írnokra vagy szerzetesre, az kiátkozást von 

maga után, és az ítélet alóli feloldozás a kúriának van fenntartva, kivéve, ha a támadó a 

halálán van. A kánonisták a kánon fogalmait tágan értelmezték, hogy azok a támadások 

mindenféle formájára kiterjedjenek, nemcsak az erőszakos kézrátételre, hanem a klerikusok 
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elleni tárgyak dobálására is, és az angol egyházi bíróságok a kánon alapján hasonlóan sokféle 

ügyet tárgyaltak. A kánonisták a papok elleni erőszak bizonyos formáit is indokoltnak 

tekintették, különösen önvédelemből, és az állítólagos támadók gyakran álltak ilyen 

kifogásokkal az angol egyházi bíróságok elé. Végül a kánonisták amellett érveltek, hogy 

korlátozzák azokat az eseteket, amikor az elkövetőknek feloldozást kellett kérniük a kúriától, 

például csak akkor, ha a támadás súlyos volt, és a gyakorlatban az angol egyházi bíróságokon 

a kánon alapján elítéltek közül szinte mindenki helyi feloldozást kapott. 29 

       Igaz, a Helmholz által vizsgált angol egyházi bírósági feljegyzések általában nem idéztek 

kánonjogi véleményt az egyházjog ilyen jellegű alkalmazásának indoklásához, és a bírói 

gyakorlat befolyásolhatta a kánonjogi tanítást, és fordítva, de nyilvánvalóan voltak 

megfeleltetések az elmélet és a gyakorlat között, és ez nem teljesen meglepő, ha figyelembe 

vesszük e helyi egyházi bíróságok elnökeinek jogi képzettségét. Például a tizenötödik 

században angol püspökké kinevezett huszonkilenc cambridge-i egyetemi diplomával 

rendelkezők közül tizenhárom római jogot tanult, hárman mindkét jogban képzettek voltak, 

egy pedig kánonjogból és teológiából szerzett diplomát.30 Hasonlóképpen a püspökök 

tisztviselői és komisszáriusai, akik gyakran ítélkeztek a bíróságaik előtti ügyekben, általában 

jogi diplomával rendelkeztek. A jogtudományi doktrína tehát nem korlátozódott az iskolákra, 

hanem potenciálisan alakította azt, hogy a jogi diplomával rendelkezők hogyan értették és 

alkalmazták a kánonjogot a gyakorlatban, amint a késő középkori nyugati egyház szolgálatába 

álltak, akár pápaként is. 

 

 

 

IV. Az egyházi bíróságok és joghatóságuk a késő középkori Angliában 

 

 

A nyugati kereszténységben a Corpus iuris canonici mellett a XII. századtól kezdve kialakult 

az egyházi bíróságok nemzetközi rendszere, és ez nem volt véletlen. A Corpus először hozott 

létre egy olyan végleges kánonjogot, amelyet az egész nyugati kereszténységben 

érvényesíteni lehetett, és az egyházi bíróságok biztosították a végrehajtás eszközeit. A Corpus 

a középkori nyugati egyház joghatóságát is tekintélyes és egyértelmű módon határozta meg. 

Továbbá a reformmozgalom, amely részben a Corpus összeállítását inspirálta, arra ösztönözte 

a pápákat és a püspököket, hogy érvényesítsék ezt a joghatóságot, különösen az egyházi 

jogokat, a tulajdont és a személyzetet érintő vitákban, amelyeket a XI. századi reformerek 

igyekeztek megszabadítani a laikusok ellenőrzése alól. Gratianus Decretumában különösen a 

pápa "egyetemes ordinárius" szerepét hangsúlyozta, aki ezáltal felhatalmazást kapott arra, 

hogy az egész nyugati egyházban felmerülő ügyeket tárgyalja. A kora középkori pápák a helyi 

egyházakban felmerült vitákat rendezték, sőt ezekről dekrétumokat is kiadtak, amelyek közül 

néhányat a Decretum is tartalmazott. Gratianus azonban a pápa legfelsőbb bírói hatalmának 

hangsúlyozása részben ösztönözte a Rómához benyújtott fellebbezések exponenciális 

növekedését a XII. század közepétől, és a meglévő kánonjog hiányosságainak és 

kétértelműségeinek feltárása szintén ösztönözte a pápával való növekvő püspöki konzultációt 

a tisztázatlan jogi kérdésekben, amelyre a dekrétumok egyre inkább reagáltak. Alacsonyabb 

szinten a helyi egyházi bíróságok kialakulása is tükrözte az egyházi fegyelem növekvő 

megosztottságát a "belső" és a "külső" fórum között a XII. század közepére. A kilencedik 

századi frank püspökök már előre jelezték ezt azzal, hogy különbséget tettek a magánbűnökért 

magánbűnbánatot, a nyilvános bűnökért pedig nyilvános bűnbánatot kellett kiszabni. A 

tizenkettedik század előtt azonban egyházmegyei szinten nem létezett rendszeres fórum a 

hírhedt bűnösök megítélésére; a helyi egyházi gyűlések nagyrészt foglalkoztak velük, de 

ritkán ültek össze, és főként a papságot fegyelmezték. Gratianus Decretumának megjelenése 
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élesítette a belső és a külső fórum közötti különbséget azáltal, hogy elősegítette az egyházjog 

és a teológia szétválasztását. Valójában a kánonjogászok és a teológusok a XII. század közepi 

iskolákban alakították ki a megkülönböztetést. A belső fórum számukra a gyónás volt, amely 

a teológusok tudományos ügye lett, akik ennek megfelelően a bűnről és a bűnbánatról szóló 

tanításra szakosodtak, míg a kánonisták a kánoni bűnözésre és büntetésre összpontosítottak, 

amely a külső fórum, vagyis az egyházi bíróságok hatáskörébe került. 

       A XII. században már rendszeres egyházi bíróságok működtek Angliában, miután az 

angol korona 1070-ben elismerte az egyház saját joghatóságától elkülönült joghatóságát. Több 

oka is van annak, hogy itt az ő tevékenységükre koncentrálunk. Először is a nyugati 

kereszténység középkori egyházi bíróságai közül a legteljesebb feljegyzéseket hagyták hátra a 

Kúrián kívül.31 Ezek közé tartoznak a bíróságok által összeállított, az ottani eljárásokat 

rögzítő aktakönyvek, amelyek a XIV. század elejétől kezdve maradtak fenn, valamint a XII. 

században kezdődő eredeti ügyiratok. Másodszor, a pápai igazságszolgáltatás működése az 

Angliából kiinduló ügyekben is jól dokumentált. Ez részben számos, a XII. századi és a XII. 

századi dekrétumgyűjteményeket állítottak össze, amelyek nemcsak a fellebbezésekről szóló 

pápai ítéleteket, hanem olyan pápai megbízásokat is tartalmaztak, amelyek az angol papságot 

arra utasították, hogy a pápa nevében a Rómához benyújtott helyi fellebbezéseket tárgyaló 

bírói megbízottként járjanak el.32Harmadszor, az ilyen gazdag dokumentációnak 

köszönhetően a középkori egyházi joghatóság Angliában nagy tudományos figyelmet 

kapott.33 

       A középkori Angliában a helyi egyházi bíróságok szervezete földrajzilag és időben is 

változott, de a legtöbbjük a püspöki joghatósághoz tartozott.34 Néhány püspök, például 

Rochesterben és Canterburyben, a személyes joghatóságot audienciabíróságokon keresztül 

gyakorolta. A legtöbb angol püspök azonban a joghatóságát tisztviselőkre ruházta át, akik az 

egyházmegyei konzisztóriumi bíróságok élén álltak. Yorkban az érsek konzisztóriumi 

bírósága egyben a tartományi bírósága is volt, amely az alacsonyabb szintű egyházi bíróságok 

fellebbezéseit tárgyalta tartományában. A canterburyi érseknek, akinek tartománya sokkal 

nagyobb volt, külön tartományi bírósága volt, a Court of Arches, amely Londonban ülésezett, 

míg a canterburyi konzisztóriumi bírósága tisztán egyházmegyei ügyekkel foglalkozott. 

Alacsonyabb szinteken az érsekeknek saját bíróságuk volt, de a joghatóságuk és a helyi 

püspökök joghatósága közötti határvonal állandó tárgyalások és gyakran viták tárgya volt, 

mint Canterburyben. Az érseki bíróságoknak saját tisztviselőik voltak, és főként fegyelmi 

ügyekkel foglalkoztak, de számos püspök az ilyen ügyeket rivális "megbízott" bíróságokra 

bízta, mint például Londonban. Különböző, a püspöki joghatóság alól mentesített 

"peculiarok" is léteztek, amelyeknek saját bíróságaik voltak, mint például Yorkban, ahol a 

Minster dékánja és káptalanja a XIII. század végére a városon belüli és kívüli plébániák 

ügyeit tárgyaló audienciabírósággal rendelkezett. Ezen alacsonyabb szintű bíróságok közül 

több peripatetikus volt, különösen az olyan nagy egyházmegyékben, mint Lincoln és York. 

        E bíróságok tevékenysége többféleképpen kategorizálható. A bíróságok saját 

aktakönyvei általában instancia-, hivatali és hagyatéki ügyekre osztották fel, és néha külön 

aktakönyveket szenteltek e kategóriák mindegyikének, mint például Canterburyben. A peres 

ügyeket azért nevezték így, mert az egyik vagy mindkét fél kezdeményezésére kerültek a 

bíróság elé, és nagyjából megfelelnek a modern polgári peres ügyeknek. Hivatali ügyek, ezzel 

szemben a bíróság maga kezdeményezte a bírói hivatalból (ex officio), és büntető- vagy 

fegyelmi ügyekre vonatkoztak. E két tágabb kategória között azonban volt némi átfedés, 

mivel egyes jogi kérdéseket magánjogi peres vagy büntetőeljárás útján lehetett kezelni, 

például a papok elleni támadásokat, míg egyes hivatali ügyeket egy megnevezett vádló - 

általában az állítólagos bűncselekmény által károsított személy - "terjesztett elő", és így azok 

hasonlítottak a peres ügyekhez. A legtöbb más hivatali ügy a vádlott hírnevéről (fama) szóló 

"szóbeszéd" (vox publica) révén jutott a bíróság tudomására, amelyről néha a püspöki és 
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érseki vizitációk alkalmával számoltak be.35 Ezek a bíróságok az ilyen vádak kivizsgálására 

alkalmazhattak inkvizítori eljárást, de gyakrabban folyamodtak a tisztázás összefoglaló 

módszeréhez, mint például a londoni commissari bíróságon, ahol a vádlottak úgy kérhettek 

felmentést, hogy a bíróságon meghatározott számú compurgátort (esküszegőt) mutattak be, 

akik esküt tettek ártatlanságuk alátámasztására, és ezzel "megtisztították" bűnösségüket. 36 

       A nyugati kánonjog másképp osztotta fel a középkori egyházi bíróságok tevékenységét: 

tárgy szerint (ratione materiae) és az érintett személyek státusza szerint (ratione personae). A 

tárgyi joghatóság lelki kérdésekre vonatkozott. Ez magában foglalta a keresztény házasságot, 

mivel a teológusok isteni intézményként és szentségként ismerték el. A tizenkettedik századra 

a nyugati egyház ezért kizárólagos hatáskörrel rendelkezett a házassági viták rendezésére, 

nevezetesen a különválás és a házasság érvénytelenítése révén, és ez lett a későbbi középkori 

bíróságokon a peres ügyek fő tárgya. A házasságról szóló egyházi tanításokkal ellentétes 

szexuális magatartás, különösen a házasságtörés és a paráznaság (házasság előtti nemi élet) 

szintén túlsúlyban volt az ottani hivatali ügyek között. Az e bíróságok által kezelt más fontos 

témák kevésbé nyilvánvalóan spirituálisnak tűnnek, mint például a hamis tanúzás, amely az 

eskü megszegésére vonatkozott. Az angol egyházi bíróságokon a legtöbb hamis esküvel 

kapcsolatos ügy valóban az evilági jellegű ígéretek, nevezetesen az adósságok 

visszafizetésének elmulasztására vonatkozott. 

        Mindazonáltal az ilyen kötelezettségek teljesítésére tett esküt a Bibliára vagy Isten 

nevére tették, így spirituális dimenzióval rendelkeztek. Hasonlóképpen a rágalmazás, vagyis 

az egyén hírnevét sértő szavak nyilvános kimondása is fontos peres ügy volt ezekben a 

bíróságokban, különösen akkor, ha egy személyt hamisan vádoltak meg kánoni 

bűncselekményekkel. 37Ez sértette a Tízparancsolatban foglalt tilalmat a "hamis tanúskodás" 

ellen (ami a hamis tanúzásra is vonatkozik), és mivel az egyházi bíróságok egy személy 

hírnevére vonatkozó szóbeszéd alapján is vádat emelhettek hivatali ügyekben, a rágalmazás 

miatt indított peres eljárás e bíróságokon a rosszhiszemű vádakból eredő esetleges vádemelés 

elkerülésének eszköze volt. Középkori  egyházi bíróságok gyakran foglalkoztak 

végrendelkezési kérdésekkel is, mivel a végrendeletek között szerepeltek az alamizsnára 

vonatkozó hagyatékok és a temetéssel kapcsolatos intézkedések, amelyek az egyház 

hatáskörébe tartoztak.38 Ezért ezek a bíróságok voltak felelősek a végrendeletek 

érvényességének bizonyításáért (hagyatéki eljárás) és az azokból eredő viták rendezéséért, 

különösen a ki nem fizetett hagyatékokkal és az örökhagyók adósságával kapcsolatban. Végül 

a középkori egyházi bíróságok a nyugati egyház "lelki javaival" kapcsolatos ügyeket 

tárgyalták. Ez elsősorban a tizedet és más pénzügyi illetékeket, például az alamizsnát 

jelentette, ezért az ezekkel tartozó papok az egyházi bíróságok előtt perelhettek ezek behajtása 

érdekében. Ez volt az öt fő ügytípus, amelyre az alanyi joghatóság kiterjedt, de számos más, 

az angol egyházi bírósági feljegyzésekben ritkábban előforduló ügyet is magában foglalt, 

például az uzsora, a templomba járás és a jótékonysággal kapcsolatos viták. 

      A világi ügyekkel kapcsolatos jogviták tárgyai, különösen a vagyoni és hűbéri ügyek, a 

kánonjog szerint a világi bíróságok hatáskörébe tartoztak. Az egyházi és a világi joghatóságok 

közötti határokat azonban a gyakorlatban gyakran nehéz volt meghúzni és betartani, és 

számos kérdésben a két joghatóság átfedte egymást. A világi bíróságok előtt a vagyon 

öröklésével kapcsolatos viták például az örökösök legitimitásának kérdését érinthették, amely 

a szülők házasságának érvényességén múlott, ami az egyházi bíróságok hatáskörébe tartozott, 

ahogyan ez a XII. századi Angliában a híres Anstey-ügyben történt, ahol mindkét joghatóság 

érintett volt.39 Bizonyos közös ügyekben a két joghatóság megállapodott az 

együttműködésben. Az eretnekség olyan szellemi bűncselekmény volt, amelyet az egyházi 

hatóságok ítéltek el, de már régóta a "világi kar segítségére" hivatkoztak az ügy kezelésében, 

és a XIII. századtól kezdve a világi törvények a nyugati kereszténység számos részén (1401-ig 

Angliában is) égetés általi halált szabtak ki az egyházi hatóságok által elítélt eretnekek 
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büntetéseként. Mindazonáltal e hatóságok és a világi hatalmak között néha konfliktusok 

alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy hol húzódik a joghatóságukat elválasztó határvonal. Az 

1160-as években például II. Henrik angol király híres összeütközésbe került Thomas Becket, 

Canterbury érsekével az egyház joghatósági igényei miatt, mert azt a királyi joghatóságba 

való beavatkozásnak tekintette. Az egyházi jog még olyan kivételeket is megengedett, 

amelyek lehetővé tették az egyházi hatóságok számára, hogy bizonyos körülmények között, 

nevezetesen bűnügyek esetén (ratione peccati), kiterjesszék joghatóságukat és beavatkozzanak 

világi ügyekbe. Az angol korona gyakran ellenállt az ilyen kísérleteknek, és a XIII. században 

még tiltó végzéseket is kiadott, hogy megakadályozza, hogy az egyházi bíróságok olyan 

ügyeket tárgyaljanak, amelyek állítólag az ő joghatósága alá tartoztak. A pereskedők 

kihasználhatták ezt a helyzetet annak érdekében, hogy ügyüket az érdekeik szempontjából 

legkedvezőbbnek vélt joghatóság előtt tárgyalják, így egyes alperesek az egyházi bíróságok 

előtt tiltó végzéseket kértek, hogy ügyüket a királyi bírák elé utalják. Az angol korona tehát 

alkalmanként kész volt korlátozni, sőt beavatkozni az egyházi joghatóságba, különösen 

ratione personae. 

       Ahol az egyház joghatósági igényei a személyi jogállással kapcsolatosak voltak, azok 

nagyrészt a papságra vonatkoztak. A XII. századra a kánonjog azt állította, hogy gyakorlatilag 

minden, a klérust érintő ügyet csak egyházi bíróságok előtt lehet tárgyalni. Ez megerősítette 

az egyházi reformmozgalom egyik központi elvét, miszerint a papság a társadalmon belül 

különálló és különleges csoportot alkot, amely nem tartozik a világi hatóságok alá. Még azok 

a papok is, akiket olyan bűncselekményekkel vádoltak meg, amelyekért a laikusokat általában 

világi bíróságok elé állították, mint például gyilkosság, mentességet kérhettek a világi 

igazságszolgáltatás alól, ez a "papság előnye" néven ismert kiváltság. Ezt a kiváltságot 

azonban a későbbi középkori Angliában nehezen vívták ki. A XII. század közepére az angol 

korona elismerte, hogy a papság feletti joghatóság a püspököknél van, de II. Henrik 1164-ben 

azt javasolta, hogy azok a püspökök, akik papokat ítéltek el bűncselekményért, adják át ezeket 

az elkövetőket a királyi bíróságoknak további eljárás és büntetés céljából. Ez a javaslat 

központi szerepet játszott a Thomas Becket-tel való későbbi konfliktusában, és Becket 1170-

ben halt meg a "papság javára". Becket mártírhalála arra kényszerítette Henriket, hogy 

visszalépjen ebben a kérdésben, és ennek következtében a "klerikusok javára" mind 

Angliában, mind a nyugati kánonjog általános alapelveként szilárdan rögzült. 

        A "papság előnye" így lehetővé tette a bűnöző papok számára, hogy megmeneküljenek a 

királyi bíróságok által számos bűncselekményért kiszabott halálbüntetés elől. Az egyházi 

bíróságok nem szabhattak ki "vérbüntetést", amely halált vagy csonkítást okozott volna, de 

lelki szankciókkal fegyelmezhették a fennhatóságuk alá tartozókat. Ezek közül a legismertebb 

a kiközösítés volt, amely a szentségekből való kizárást és - a legszigorúbb formában - a hívek 

közösségéből való elkülönítést jelentette, mindazokkal a következményekkel együtt, 

amelyeket ez egy keresztény társadalomban maga után von. Az egyházi bíróságok a 

kiközösítést leggyakrabban a "kontumáciának" (a parancsaiknak való engedetlenségnek) 

tekintett esetekre alkalmazták. A trágárság általában a bírósági idézés elmulasztását jelentette, 

és ebben az esetben a kiközösítés célja a megjelenés kikényszerítése volt. Hasonlóképpen az 

egyházi bíróságok is alkalmazhatták a kiátkozást, hogy ítéletüket végrehajtsák azokkal 

szemben, akik ellenszegültek a kiátkozásnak. Más szóval a kiközösítést kényszerítő 

eszközként használták, és miután elérte célját, azaz biztosította a hatalmuknak való 

alávetettséget, az egyházi bíróságok rendszerint eltörölték azt. Más esetekben az egyházi 

vétségek büntetése volt. Gyakran a kánonjog szabta ki ezt a büntetést azokra, akik 

megsértették a rendelkezéseit; például a papságot megtámadók a "Si quis suadente" kánon 

alapján kiátkozást szenvedtek. Az ilyen büntetés célja továbbra is kényszerítő jellegű volt, 

mivel arra volt hivatott, hogy a bűnösöket arra kényszerítse, hogy elégtételt nyújtsanak az 

egyházi hatóságoknak és a sértett feleknek. Miután ezt megadták, gyakran nyilvános 
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vezekléssel, a szankciót ismét megszüntették, és ezáltal a bűnbánó bűnös megbékélhet az 

egyházzal és a keresztény közösséggel. Ahol a kiközösítés nem volt képes kényszeríteni, az 

angol püspökök segítségül hívhatták a világi kar segítségét is igénybe vehették a 

tizenharmadik században.40 Ezt úgy tették, hogy a királyi kancelláriához írtak, hogy 

"jelentsék" a negyven napnál tovább makacskodó kiátkozottakat. Válaszul a kancellária 

elfogatóparancsot adott ki, amelyben utasította a helyi seriffeket, hogy tartóztassák le ezeket a 

kiátkozottakat, és tartsák őket királyi őrizetben, amíg meg nem egyeznek az egyházi 

hatóságokkal. Így ezek a hatóságok a késő középkorban nem mindig tudtak saját 

kényszerükkel érvényt szerezni az egyházi jognak, hanem néha az állam együttműködésére 

volt szükségük ahhoz, hogy az hatékonyan érvényesüljön. 

 

 

 

V. Következtetés 

 

 

A nyugati egyház a késő középkorban létrehozta a kánonjog végleges joganyagát, amelyet az 

egész keresztény Európában elfogadtak a papság és a laikusok, beleértve a világi uralkodókat 

is. Ez a jog számos kérdésben érintette az életüket, és az egyházi bíróságok növekvő 

tevékenysége ebben az időszakban azt jelentette, hogy ritkán tudták kivonni magukat átható 

hatása alól. Valójában egyre gyakrabban folyamodtak ilyen bíróságokhoz, hogy vitás ügyeket 

rendezzenek, vagy jogorvoslatot kérjenek olyan ügyekben, amelyekben a kánonjog 

joghatóságot érvényesített. A világi hatalmak néha ellenálltak az igényeinek, de gyakrabban 

elismerték annak erejét, vagy legalábbis készek voltak kompromisszumot kötni, és gyakran 

együttműködtek az egyházi hatóságokkal annak fenntartása érdekében. Ezért a kánonjog a 

későbbi középkori Európa jogi kultúrájának szerves részévé vált, az egyetemektől kezdve, 

ahol széles körben tanították és tanulmányozták, egészen a helyi plébániákig, ahol 

folyamatosan behatolt a mindennapi életbe. 
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A XII. század elején Bolognában létrejött egy egyetem, ahol a római jog tanulmányozásával 

foglalkoztak. A tudósok első nemzedékei, a glosszátorok a Corpus iuris civilis középkori (öt 

kötetre tagolt) formáját értelmezték, és különböző típusú tudományos műveket készítettek: 

glosszákat, lecturae, summae stb. A XIV. és XV. század tanult jogtudósai, a kommentátorok, 

folytatták elődeik exegetikai munkáját. Már nem glosszákat, hanem folyamatos 

kommentárokat írtak. 

Ezenkívül consilia-kat, azaz konkrét bírósági ügyek kapcsán adott tanácsadói véleményeket 

készítettek. Ekkorra a római jog tanulmányozása Dél-Európa nagy részén elterjedt. 

A kánonjog elterjedésével és az egyetemek alapításával a római jog ismerete északabbra is 

eljuthatott, behatolhatott a joggyakorlatba, és megalapozhatta a kontinens közös jogi 

kultúráját: a ius communét. 

 középkor, római jog, Corpus iuris civilis, glosszátorok, kommentátorok, ius commune, tanult 

jog 

 

 

 

 

I. A római jog hagyománya a kora középkorban 

 

 

 

A középkorban a Corpus iuris civilis két nagy jogi hagyomány - a bizánci jog keleten és a ius 

commune nyugaton - alapszövegét képezte. A Corpus iuris civilis Justinianus római császár 

(482-565) törvényhozási munkája volt, amelyet Kr. u. 529 és 534 között adott ki. Három 

"törvénykönyvből" állt, nevezetesen az Institutes (Intézmények), a Digest (Digesta) vagy 

Pandects (Pandectae) és a Codex. Az Intézetek egy tanulói tankönyv volt. A Digestum a 

római jog klasszikus korszakából (a Kr. u. I. századtól a Kr. u. III. századig) származó 

jogászok írásaiból származó töredékeket tartalmazott. A Codex császári alkotmányok 

gyűjteménye volt, a Kr. u. második századtól egészen Jusztiniánusz idejéig. Justinianus az 

534. év után is kihirdetett alkotmányokat, amelyeket a Novellák néven gyűjtöttek össze,  de 

szigorúan véve ezek nem képezik a Corpus iuris részét.1 A Corpus iuris civilis kifejezést, 

mint a három jogi könyvet együttesen jelölő címet (Institutes, Digest és Codex) Denis 

Godefroy (1549-1622) 1583-as kiadásában használták először. Egyes jogtudósok azonban 

már a XIII. században is Corpus vagy Corpus iuris néven emlegették a római jogi szövegek 

egészét. 

       Keleten erős volt a folytonosság, ami annak köszönhető, hogy a Keleti Birodalom nem 

omlott össze, hanem Konstantinápoly 1453-as oszmán hódításáig fenn tudott maradni. A 
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Corpus iuris kezdetben megőrizte a törvény erejét, és Jusztiniánusz és utódai új 

alkotmányaival egészítették ki, de hamarosan használaton kívül került, elsősorban azért, mert 

nagyrészt latinul íródott, miközben a bizánci lakosság a korban görögül beszélt. Ennek 

ellenére továbbra is meghatározó maradt a bizánci jog, vagyis a keleti jogi hagyomány 

számára, hiszen a Corpus iuris számos görög fordítása és kivonata született. Amikor a római 

anyagi jog vázlata eltévelyedéssel fenyegetett, VI. (Bölcs, 866-912) Leó császár elrendelte a 

teljes Corpus iuris görög nyelvű kidolgozásának összeállítását. A művet az úgynevezett 

Bazilika, szó szerint "a császári törvények", hatvan könyvből álló, címek szerint tagolt 

műként adták át. Az Institutiókból, a Digestből, a Codexből és a Novellákból, valamint a 

későbbi, görög nyelvű alkotmányokból származó, egy-egy konkrét kérdésre vonatkozó 

szövegeket egy és ugyanazon cím alatt gyűjtötték össze. 

       Ellentétben azzal, ami keleten történt, nyugaton alig volt folytonosság. Miután Itáliát 

meghódították a longobárdok (VI. század), a római jog nagy része a feledés homályába 

veszett. Csak az Institutes szövege és a Novellák egy latin nyelvű kivonata, az Epitome 

Juliani maradt fenn valamennyire. A római jog elemei fennmaradtak a különböző nyugat-

európai népek és törzsek szokásjogának feljegyzéseiben (az úgynevezett leges barbarorum) és 

a sevillai Izidor (560-636) Etymologiae című enciklopédikus művében. A korai középkorban 

a római jog fennmaradásának messze legfontosabb forrása a Lex Romana Visigothorum volt, 

amelyet II. Alarik király (megh. 507) 506-ban hirdetett ki a vizigótok királyságának római 

lakosai számára 507-ben a mai Dél-Franciaországban és Spanyolország szomszédos részein. 

Ez az összeállítás nagyrészt római jogi szövegeken alapult, amelyek a jusztiniánus előtti 

forrásokból származtak. Röviddel a kihirdetése után a frankok meghódították a vizigót 

királyság egyes részeit. A birodalom fennmaradó részein az Ibériai-félszigeten a Lex Romana 

Visigothorum érvényessége a hetedik század végére megszűnt, amikor is kihirdették a királyi 

törvények összeállítását, a Liber iudiciorumot (654, 680/681-ben átdolgozva), amely mind a 

vizigót, mind a hispániai római lakosságra nézve kötelező erővel bírt. Dél-Franciaországban 

azonban a Lex Romana Visigothorum maradt a legfontosabb írott jogforrás, amíg a XII. 

században szerepét fokozatosan át nem vette a Corpus iuris civilis. 

 

 

II. Az európai jogtudomány kialakulása 

 

Az észak-itáliai Bolognában 1100 körül jogi iskola jött létre, és a Corpus iuris 

tanulmányozása újjáéledt Nyugaton. A legkorábbi dokumentum, amely azt mutatja, hogy a 

jogászok ismét hozzáférhettek a Digesthez vagy annak egy részéhez, 1076-ból származik. 

Marturiban, a mai toszkánai Poggibonsiban a bíró a D. 4.6.26.4-re hivatkozva elutasított egy 

acquisitive prescriptionre vonatkozó fellebbezést. A Digestum első része, az I-től XXIV.2-ig 

terjedő könyvek, amelyet a középkorban Digestum Vetusnak neveztek, valószínűleg ekkor 

került újra forgalomba. A Collectio Brittanica, egy 1090 körül keletkezett, kánonjogi 

szövegekből álló összeállítás, nem kevesebb mint kilencvenhárom töredéket tartalmaz ebből a 

Digestum Vetusból, és azt a könyvet és címet is reprodukálja, amelyből a szövegek 

származnak. 

       Ez azt mutatja, hogy a pápai kancelláriában dolgozó kánonistáknak minden valószínűség 

szerint ismét rendelkezésükre állt a Digestum Vetus egy példánya. 2Így a XI. század végére 

ismét ismertek néhány római jogi szöveget Nyugaton. Mielőtt a bolognai jogi iskola létrejött 

volna, már létezett egy jogi iskola Paviában. A Paviában tanító jogászok nem római jogot, 

hanem lombard jogot tanítottak. A római jogot azonban ismerték. Glosszákat, magyarázó 

jegyzeteket írtak a lombard jog szövegeihez, amelyekben a Codex Justinianus egy részletére 

(Epitomae Codicis) és a Novákok egy részletére (Epitome Juliani) hivatkoztak. Nem sokkal 

később alakulhatott meg a bolognai jogi iskola. Ebben a városban már létezett a hét szabad 
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művészet iskolája. A jogi iskola alapítását valószínűleg Páviából vagy a toszkánai márgák, a 

Canossa-házból támogatták, bár ezt nem lehet biztosan állítani. Nem sokat tudunk az első 

professzorokról sem, akik római jogot tanítottak Bolognában. A paviai Lanfranc (1010-89) 

lett volna az, aki megalapozta a jogi oktatást, és a hagyomány szerint egy bizonyos Pepo vagy 

Pepone tanította volna elsőként a Corpus iuris-t. Pepo állítólag csak a Codexet és az Institutes-

t használta előadásaiban, a Digestum Vetus-t még nem. Mind Lanfranc, mind Pepo 

kapcsolatban állt volna Paviával és a toszkánai márgákkal. Nagyobb bizonyossággal Irnerius 

(sz. 1130 körül) nevét említhetjük, mint az elsők között, aki római jogot tanított Bolognában. 

Irnerius, aki eredetileg a szabad művészetek mestere (magister artium) volt, alapítónak 

tekinthető. Megpróbálta egységesíteni a jogi oktatás alapszövegét, a Corpus iuris civilis-t, és 

glosszákat írt ehhez a szöveghez. Ez utóbbi technikát tanult jogásztársai is gyakorolták 

egészen a tizenharmadik század közepéig. Ezért nevezik ezeket a tudósokat glosszátoroknak. 

        A Corpus iuris civilis tanulmányozásának különböző körülmények kedvezhettek. A 

német császárok természetes szövetségesei voltak a római jog művelőinek. Az ő 

szemszögükből nézve a Római Birodalom soha nem bukott el, vagyis a "politische Romidee" 

(a politikai felsőbbrendűség Rómának való tulajdonítása). A korabeli Szent Római Birodalmat 

az ókori Római Birodalom (translatio imperii) folytatásának tekintették, a római jogot pedig 

olyan birodalmi jognak, amely érvényt követelhetett magának a birodalmukban. Császár 

Barbarossa Frigyes (1122-90) a római joghoz fordult támogatásért, hogy megerősítse 

joghatóságát német vazallusai és az észak-itáliai városok felett. A római jog szerint a császár a 

birodalmon belül a legmagasabb pozíciót töltötte be. Szinte minden közigazgatási hatáskörrel 

a császár rendelkezett, aki egyben a legfelsőbb fellebbviteli bíró is volt. A Digestum szerint a 

császár döntései törvényerővel bírtak (D. 1.4.1.). Ennek következtében a császár nemcsak a 

legmagasabb bírói, hanem a legmagasabb törvényhozói hatalommal is rendelkezett. Ezeket a 

hatalmi igényeket a glosszátorok megerősítették. Az 1158-as roncagliai országgyűlésen a 

bolognai jogi iskola vezető tudósai biztosították a császárnak a kívánt támogatást. 

Kijelentették, hogy jogosult arra, hogy tetszése szerint törvényeket hirdessen ki. Jótékony 

együttműködésük jutalmaként Barbarossa kiadta a Habita konstitúciót, amely autonómiát 

biztosított a bolognai jogi iskolának. Önrendelkezést ígért a diákok testületeinek, mintha 

céhek lennének. Ez lehetővé tette a testületek számára, hogy tárgyalásokat folytassanak a 

professzorokkal, és a hallgatók többé nem voltak alárendelve a városi joghatóságnak. 

       Egy másik érdekes tényező az volt, amit a szakirodalom "kulturelle Romidee"-nek nevez 

(a kulturális felsőbbrendűség Rómának való tulajdonítása). Rómát tekintették az európai 

civilizáció eredetének. Ez az ideál ismét a Római Birodalomhoz kapcsolódott, amelynek 

folytatásaként tekintettek a német birodalomra. Ez a római jog tanulmányozásának európai 

dimenziót adott, és illeszkedett a középkori univerzalista gondolkodásmódhoz. 

      Minden helyi sokféleség ellenére létezett az egy katolikus és apostoli egyház. A helyi 

egyházak a határokon átívelő universitas christianorumban kapcsolódtak össze. Az 

ökumenikus zsinat és a római pápa mint a nyugati egyház feje ezt az egységet szimbolizálta. 

Ezt az elképzelést a XI. századtól kezdve számos pápára jellemző centralista politika, az 

úgynevezett gregoriánus egyházreform segítette elő. Az egyházjog is, amely a XII. században 

vált önálló diszciplínává, egyetemes jellegű volt. Ez egy ius commune (szó szerint: közös jog) 

volt. Minden hívőre vonatkozott, társadalmi vagy földrajzi származástól függetlenül. A 

"kulturelle Romidee" lehetőséget kínált arra, hogy hogy a római jogot is átvegyék ius 

commune-ként, a kánonjog világi megfelelőjeként, amely a császár joga volt, szemben a 

pápáéval. 3 

      Az imént bemutatott világkép egyfajta eszménykép volt, nem pedig a valóságnak 

megfelelő. Végül is az Egyház nem fedte le az egész világot. Az Ibériai-félszigeten hosszú 

ideig békés együttélés volt a keresztények, a zsidók és a muzulmánok között. Sőt, Kelet-
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Európában és a szomszédos Oszmán Birodalomban, ahol az iszlám jog volt érvényben, teljes 

mértékben tisztában voltak a keresztény világ határaival. 

 

 

 

III. A Corpus Iuris középkori formája 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

 

A Corpus iuris középkori kéziratai és kora újkori kiadásai leggyakrabban öt kötetből állnak. A 

Digestum szövege három kötetre, azaz a Digestum Vetusra, az Infortiatumra és a Digestum 

Novumra oszlik. A Codex szövege két részre oszlik. Az első könyv a kilencedik könyvvel 

bezárólag alkotja a kódexet középkori formájában, míg a kilencedik könyv a tizenkettedik 

könyvvel bezárólag leválasztott. A Corpus iuris ötödik és egyben utolsó kötete az úgynevezett 

Volumen vagy Volumen parvum, amely különböző elemeket tartalmaz, nevezetesen a 

Novellákat, bár nem az Epitome Juliani-t, hanem egy Authenticumnak nevezett összeállítást, 

a Codex utolsó három könyvét, amelyet Tres Libri-nek is neveznek, valamint az Institutes-t. 

A kötetek közül az utolsó három könyv az Institutes. A XII. század végére a lombard feudális 

jogról szóló szövegek is bekerültek a kötetbe, az úgynevezett Libri Feudorumba. A Corpus 

iuris egyes nyomtatott kiadásai (1618-ból, 1625-ből és 1627-ből) tartalmaznak egy hatodik 

kötetet, amely a másik öt kötet regiszterét tartalmazza, és amelyet Stephanus Daoyz (megh. 

1619) állított össze. 4 

 

Corpus iuris civilis 

 

I. Digestum Vetus-Digest, I-XXIV.2 könyvek 

II. Infortiatum-Digest, XXIV.3-XXXVIII. könyvek 

III. Digestum Novum-Digest, XXXIX-L könyvek 

IV. Codex-Codex, I-IX. könyvek 

V. Volumen parvum-Authenticum, Tres Libri, Libri Feudorum, és Institutes 

 

Nemcsak a középkori Corpus iuris civilis szerkezete különbözik a modern kritikai kiadásoktól 

(és az ezeken alapuló editio stereotypa-tól). A középkori Corpus iuris szövegváltozata, az 

úgynevezett Vulgata, vagyis a Corpus iuris római jogi szövegei, ahogyan azokat a tanult 

jogászok a középkorban tanították és kommentálták, szintén eltér a modern kritikai kiadás 

szövegváltozatától. 

 

 

2. Digestum Vetus, Infortiatum és Digestum Novum 

 

A Digestum Vulgata-szövege, amelyet littera Bononiensisnek ("bolognai szövegnek") is 

neveznek, nem a Digestum legrégebbi teljes kéziratán, a Codex Florentinuson, hanem egy 

másik szöveghagyományon alapult. Ez utóbbi előképét ma Codex secundi ordinisnak nevezik. 

Valószínűleg két régebbi kéziraton alapult, vagyis a fent említett Codex Florentinuson és egy 

másik régebbi, elveszett példányon. A lombard jogászok 1080 körül egységesíthették a 

szövegét. A görög töredékeket latinra fordították, és a feliratokat lerövidítették. Ennek a littera 

Bononiensisnek több száz kéziratos példánya és korai nyomtatott kiadása maradt fenn számos 
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alternatív olvasatban. Mivel a Codex secundi ordinis valószínűleg három részre volt osztva, 

így a littera Bononiensis Digest-szövege is. Az első a Digestum Vetus volt, ami azt jelenti, 

hogy "a régi könyv": az I. könyvtől a XXIV.2. könyvig. A második, az Infortiatum, szó 

szerint 'a megerősített', a XXIV.3-tól a XXXVIII. könyvekig tartalmazta. A harmadik rész a 

Digestum Novum volt, amely a XXXIX-től L-ig terjedő könyveket tartalmazta. A Digestum 

Novum jelentheti azt is, hogy 'az új könyv', de a név utalhat a címben szereplő címre is, 

amellyel kezdődik, vagyis a De operis novi nuntiatione (értesítés az építkezés 

megszüntetéséről), amely opus novumra, tehát Digestum Novumra változhatott, ami viszont a 

Digestum Vetus megfelelője. 

        Amalfiban őrizték a Codex Florentinust, amely valószínűleg magának Justinianusnak az 

idejéből származik. 1135-ben a pisai polgárok elvették, 1406-ban pedig Firenze lakói 

foglalták el, ahol ma is őrzik, 1782 óta a Biblioteca Medicea Laurenziana-ban. A Codex 

Florentinus két kötetből áll. Az első tartalmazza a Digest I-XXIX. könyvét, a második kötet 

pedig a XXX-L. könyveket. A Codex Florentinus szövegváltozatát littera Florentinának 

nevezik. 

        Míg a nyugati jogtudomány évszázadokon át a littera Bononiensisre épült, a római jog 

neohumanista kutatása, amely a XIX. századtól kezdve vált uralkodóvá a tudományos 

kutatásban, a Vulgata szövegeit új szövegekkel váltotta fel. kritikai kiadásokkal. A 

Digestum Theodor Mommsen (1817- 1903) által 1868-70-ben kiadott kritikai kiadása 

elsősorban a Codex Florentinuson alapult (az apparátusban F jelzéssel), bár ennek 

szövegváltozata nem mindig volt jobb, mint a littera Bononiensisé, amely a Codex secundi 

ordinisig (az apparátusban S jelzéssel) nyúlt vissza. 

 

 

3. A kódex 

 

A XI. század előtti időszakból csak a kódex kivonatai, az úgynevezett Epitomae Codicis 

ismertek. Egyes korabeli tudósok azon a véleményen vannak, hogy a teljes szöveget ezen 

Epitomae-k összehasonlításával állapították meg. Más tudósok azonban rámutatnak arra, hogy 

1080 körül kezdődően ezeket a kivonatokat kiegészítették a teljes szöveggel. Az a tény, hogy 

ez különböző helyeken és nagy nehézségek nélkül történt, arra utal, hogy a teljes szöveg még 

ismert volt - érvelnek. Később, a XII. században a kódex szövegét két részre osztották. Az I. 

könyv a IX. könyvvel bezárólag képezte a középkori kódexet. A másik három könyvet a 

kötetbe fogadták. Kezdetben a kódexet megfosztották a görög alkotmányoktól. A görög nem 

volt olyan nyelv, amelyet a bolognai jogászok elsajátítottak. 'Graeca sunt, non leguntur' 

mondták, 'Ez görög, amit mi nem olvasunk'. 

        A XII. század végére a kódex szövege némileg módosult. A Jusztiniánusz-novellák néha 

kiegészítették vagy kijavították a kódex rendelkezéseit. Tekintettel arra a jogi szabályra, hogy 

az újabb rendelkezés a régebbi helyébe lép (lex posterior derogat legi priori, lásd D. 1.4.4.), a 

regények szabályainak kellett érvényesülniük. Annak jelzésére, hogy a kódex mely 

rendelkezéseit érintette ez a mód, több mint 200, a Novellákból származó tömör 

összefoglalást illesztettek be a kódex szövegébe. Ezeket a töredékeket autenticae-nek (egyes 

számban autentica) nevezik. Ezek az Authenticumból származtak (lásd alább). Néhány új 

konstitúciót is, amelyeket a XII. és XIII. században a Német Birodalom császárai adtak ki, 

authenticae-ként vettek át a Codexbe: Barbarossa Frigyes két konstitúcióját, a Sacramenta 

puberumot (C. 2. [27]28.1 után beillesztve) és a Habitát (C. 4.13.5 után beillesztve), valamint 

II. Frigyes több mint tízet (1194-1250). A XII. század végére a kódex görög alkotmányainak 

néhány latin nyelvű epitóma is készült, amelyek közül néhányat Pedro de Cardona katalán 

jogtudós (megh. 1183) készített. Ezeket később hozzáadták a kódexhez. 
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4. A Volumen vagy Volumen Parvum 

 

A Volumen vagy Volumen parvum (szó szerint "a kevésbé fontos rész") különböző 

elemek. Először is volt egy gyűjtemény a Justinianus regények, úgynevezett Authenticum. Ez 

nem a kora középkorból Epitome Juliani néven ismert összeállítás volt, hanem egy másik, 

amely 134 görögből lefordított alkotmányt tartalmazott. Azért nevezték Authenticumnak, 

mert Irnerius meg volt győződve a hitelességéről. Ebből a gyűjteményből kilencvennyolc 

konstitúciót fogadtak el a Volumenben. 

        Másodszor, a kötet tartalmazta az úgynevezett Tres Libri-t, a kódex X., XI. és XII. 

könyvét. Ezeket a könyveket leválasztották, mivel szinte kizárólag közjogot tartalmaztak, ami 

a bolognai tudósokat nem érdekelte különösebben. 

        A Libri Feudorum, a lombard feudális jogról szóló szövegek a kötet harmadik részét 

képezték. Ezek a szövegek nem római eredetűek. A XII. század közepén egy Anselmus nevű 

bolognai joghallgató állítólag panaszt tett apjánál, Obertus de Orto milánói magisztrátusnál, 

amiért Bolognában nem tanítottak feudális jogot, annak ellenére, hogy a joggyakorlat 

szempontjából érdekes. Ezt követően Obertus két, a feudális jogról szóló fontos 

szövegsorozatot küldött fiának, amelyek a német császárok alkotmányaiból származó 

szövegekből és a lombard jogról szóló jegyzetekből álltak. E szövegek kidolgozása és 

kiegészítése révén jött létre a Libri Feudorum, amelyet a XII. század végére átvettek a 

Volumenben. Az e jogterület iránti tudományos érdeklődés a feudális jog "romanizálását" 

eredményezte a Corpus iuris alapján kidolgozott új terminológia alkalmazásával. A római 

tulajdonjog alapvetően allodiális és oszthatatlan volt. Azáltal, hogy a vazallust egyfajta hosszú 

távú bérlőnek tekintették, az ingatlanok és a hűbéri hivatalok tekintetében a tulajdonjog két, 

egymás mellett létező tulajdonjogi igényre oszlott, nevezetesen az úr dominium directumára 

és a vazallus dominium utile-jára. 

        Végül Jusztiniánusz Institutiói is a kötet részét képezték. Feltételezhető, hogy az 

Institutio szövege a korai középkortól kezdve megszakítás nélkül öröklődött, bár alig maradt 

fenn kézirat a XI. század előttről. 

 

 

 

IV. A Glosszátorok 

 

1. Bevezetés 

 

 

 

A római jogot a XIII. század közepéig tanulmányozó és tanító tudósokat glosszátoroknak 

nevezik. Mint fentebb említettük, ezt a nevet az általuk írt glosszáknak köszönhetik. A 

glosszák olyan magyarázó jegyzetek, amelyeket a Corpus iuris kézirataihoz csatoltak, 

kezdetben a sorok között (interlineáris glosszák), de hamarosan a szöveg margóján is 

(marginális glosszák). A glosszák a glosszátor didaktikai tevékenységének eredményei voltak. 

A Corpus egy-egy töredékének értelmezéséhez iuris szövegének értelmezéséhez először 

meg kellett magyarázni a szöveg bonyolult kifejezéseit. Ezt követően a szöveget a Corpus 

iuris más rendelkezéseivel kellett összefüggésbe hozni. Amikor ez megtörtént, a teljes töredék 

összefüggéseivel és céljával kellett foglalkozni. 

 

 

2. Pre-Accursian Glossators 
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A hagyomány szerint Irnerius volt a bolognai jogi iskola alapítója, és négy tanítványa volt, az 

úgynevezett "négy orvos" vagy quatuor doctores: Martinus (1157 után halt meg), Bulgarus 

(1166-ban halt meg), Hugo (1171 előtt halt meg) és Jacobus (1178-ban halt meg). Halálos 

ágyán (1130 körül), amikor megkérdezték, hogy ki legyen az utódja, Irnerius állítólag a 

következő szavakat mondta: "Bulgarusnak arany nyelve van; Martinusnak teljes jogtudása 

van; Hugo érti a törvényt; Jacobus olyan, mint én". 5Ennek megfelelően Jacobus volt hivatott 

Irnerius utódjául. Tudjuk azonban, hogy a másik három orvos is Bolognában folytatta a 

tanítást. 

      A tizenkettedik század közepén vita alakult ki a négy orvos közül kettő között. Az egyik 

oldalon ott volt Bulgarus és a tudósok többsége, akik a főáramlatot képezték. A másik oldalon 

Martinus állt, akit csak egy kisebbség követett, ők képezték a különvéleményt. A vita 

gyökerét az a kérdés képezte, hogyan kell értelmezni a római jog szövegeit. Bulgarus sokkal 

erősebben hajlott arra, mint Martinus, hogy ragaszkodjon a szövegek egyszerű, nyelvtani 

értelméhez. A Corpus iuris ellentmondásos rendelkezései esetén megpróbálta elképzelni, hogy 

Justinianus és összeállítói eredetileg mire gondolhattak. Minden bizonnyal nem volt hajlamos 

nagy jelentőséget tulajdonítani az olyan kivételes eseteknek, amelyek látszólag eltértek a 

főszabálytól. Szerinte ezeket a törvény szellemével (ratio iuris vagy ratio legis) ellentétesen 

vezették be, és nem lehetett messzemenő következtetéseket fűzni ezekhez a szövegekhez. 

Erről már maga a Digest is döntött a D. 1.3.14-ben: "Amit a törvény szellemével ellentétesen, 

általánosan alkalmazandónak fogadnak el, azt a végső következményeiben nem szabad 

követni". 6 

       Bulgarusszal ellentétben Martinus néha hajlott arra, hogy felsorolja a Corpus iurisban 

felkutatott kivételes eseteket, majd ezeket kiterjesztő értelmezéssel általánossá tegye, és 

ezáltal gyakorlatilag a főszabályt tükrözőként fogadja el, ezáltal magából a Corpus iurisból 

származó látszólagos főszabályt kivétellé változtatva. Martinus sem félt olyan szövegek 

kizárásától, amelyek nyilvánvalóan a főszabályt tükrözik, azt tanítva, hogy ezek a szövegek 

csupán "a szigorú jog (rigor iuris) megoldását" tükrözik. Ezzel a megoldással szemben az ő 

megközelítése a méltányosságon (aequitas) alapult. Ez a méltányosság nem valamiféle 

homályos méltányosságban állt, hanem a "következetességben". A kivételes esetek alapjául 

szolgáló jogelveket más esetekben is alkalmazni kell (in paribus paria), még akkor is, ha ez a 

Corpus iuris számos más szövegével ütközött. Ilyen érveléssel Martinus a méltányosságot 

többé-kevésbé önálló jogforrássá tette. Hagyta, hogy a méltányosság érvényesüljön, még 

akkor is, ha ez a méltányosság még nem volt "csiszolva", azaz a törvény szövegében 

kifejezve. Ez a megközelítés lehetővé tette Martinus számára, hogy a Corpus iuris főbb 

ítéleteinek ellentmondó vélemények sorát védje. Azt tanította, hogy a vevő jogosult a konkrét 

teljesítésre, hogy létezik általános felelősség a jogalap nélküli gazdagodásért, és hogy a 

szerződéses bírság nem haladhatja meg például a teljesítés értékének kétszeresét. 

       Bulgarus és követői, akik a főáramlathoz tartoztak, elutasították Martinus megközelítését, 

és "hamis méltányosságról" és tévhitről beszéltek. A méltányosságot előbb csiszolni kell, azaz 

ki kell fejezni egy törvénykönyv szövegében, mielőtt alkalmazni lehetne. A csiszolatlan vagy 

nyers méltányosság nem lehet jogforrás. Bulgarus véleményét - egyetlen kivételtől eltekintve 

- tanítványa, Johannes Bassianus (megh. 1197) is átvette, aki azért vált ismertté, mert az 

összes római jogi jogorvoslatot egy fa, az arbor actionum alakjában foglalta össze. Végül Azo 

és az Accursian Gloss (lásd alább) is Bulgarus tanítását követte, és elutasította Martinus 

véleményét. 

        Johannes Bassianus legfontosabb tanítványai Azo (megh. 1230 körül) és Hugolinus 

(megh. 1233 után) voltak. Azo művei, különösen Summa Codicis című műve a középkor 

végéig mérvadóak maradtak, ami a következő mondásban nyert kifejezést: "Chi non ha Azzo, 

non vada a palazzo" ("Aki nem ismeri Azo műveit, annak nem szabad belépnie a 
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bíróságra").7 Hugolinus emellett kommentárt is írt a kódexhez, igaz, apparátus formájában. 

Azo és Hugolinus riválisok lehettek, mindkettőjüknek megvoltak a maga követői. A jogászok 

életrajzaiban, amelyeket Thomas Diplovatatius (1468-1541), egy görög származású olasz 

gyakorló jogász állított össze, legendás történeteket találunk kölcsönös konfliktusaikról. 

Rendszeresen találkozhattak a podest? (az itáliai városokban az adminisztrátor és a bíró) 

palotájában (bírósági épületében), ahol összevesztek. Egy nap, amikor a palotából lejöttek, 

elbeszélik, hogy Azo az ördög nyomására megölte volna Hugolinust. Ebben az esetben 

azonban Azo akkor lefejezést szenvedett volna. 8 

 

 

3. Az Accursius glossza 

 

A Martinus és Bulgarus közötti vita a XII. század második felében zajlott, és a Corpus iuris 

értelmezéséről szólt. Azo és Hugolinus a tizenharmadik század elején ellenfelek voltak, mind 

tudományos, mind személyes téren. A tizenharmadik század közepén ismét rivalizálás alakult 

ki. Ezúttal nem a Corpus iuris értelmezése volt a tét. Az érintett jogtudósok, Accursius (1182- 

1263 körül) és Odofredus (megh. 1265), mindketten római jogot tanítottak Bolognában, a 

szövegek jelentésében nagymértékben egyetértettek. Azon azonban versengtek, hogy ki fejezi 

be elsőként a Corpus iuris civilis teljes kommentárját. Accursius 1220 körül kezdte meg a 

glosszák tanítói apparátusának (Glossa) összeállítását Azo és Hugolinus glosszái alapján, míg 

Odofredus a történelmi és korabeli eseményekre való hivatkozásokat is tartalmazó 

előadásjegyzeteit (Lectura) szerkesztette. Accursius állítólag, hogy  megelőzze Odofredust 

úgy tett, mintha nem érezné jól magát, és visszavonult vidéki villájába, ahol folyamatosan a 

Glosson dolgozott. Ezt követően visszatért Bolognába, hogy Odofredust elárassza az elkészült 

művével. 9 

       Accursius glosszája lett a Standard vagy Ordinárius glossza (Glossa Ordinaria), amelyet a 

kéziratokban a Corpus iuris különböző részeinek szövegének margójára (két oszlopban) 

másoltak, és ugyanezt az elrendezést követte (a főszöveggel együtt), amikor a kora újkori 

kiadásokban kinyomtatták. A glossza 96 000 glosszát tartalmazott, és hamarosan sikerült 

felváltania szinte az összes korábbi, a glosszátorok által készített irodalmat. Nagy 

jelentőségűvé vált, amint a római jogot a gyakorlatban is alkalmazni kezdték. Mivel a római 

szövegek, különösen a Digestum szövegei nem voltak könnyen hozzáférhetőek, és mindenféle 

homályosságot és ellentmondást tartalmaztak, a Gloss nélkülözhetetlen segédeszköznek tűnt. 

Ennek megfelelően a Glossa Ordinaria, Azo Summa Codicisával együtt, évszázadokon át a 

római jog legfőbb hozzáférési eszköze maradt, mind a tudomány, mind a joggyakorlat 

számára. 

 

 

4. A római jog tanítása Bolognában és másutt 

 

A bolognai jogi iskolát vagy egyetemet nem a professzorok igazgatták. A hallgatók céhekhez 

hasonló testületei tárgyaltak a professzorokkal az előadásokról és a díjazásról. A 

professzoroknak nem volt állandó jövedelmük. Évente kétszer kérhettek pénzt az 

előadóteremben, ráadásul a besenyőjükkel gyűjthettek, jogosultak voltak vizsgadíjra. A 

diákok viszont a professzoroktól függtek. A már említett Habita alkotmány kivonta őket az 

önkormányzat ellenőrzése alól, és a professzorok fennhatósága alá helyezte őket. 

        A tizenkettedik század közepe táján Bologna körülbelül 1000 diáknak adott otthont. Az 

előadásokon (lecturae) és a heti egyszeri repetitio-n kívül, ahol a Corpus iuris szövegeit 

olvasták és értelmezték, a hallgatók disputációkat tartottak, ahol egy-egy jogi esetet vagy 

kérdést vitattak meg (quaestio). A bevett, skolasztikus módszer szerint jártak el, amely Pierre 
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Abélard (1079-1124) Sic et non (1122) című művében gyökerezett. Ez a módszer, a "sic et 

non", szó szerint "igen és nem", azt jelentette, hogy a lehető legtöbb érvet keresték egy 

bizonyos vélemény vagy állítás alátámasztására vagy elutasítására. Ezeket az érveket aztán 

szembesítették egymással. Az összehasonlítás végül egy megoldáshoz (solutio) vezetett. A 

jogi viták esetében a diákok a Corpus iurisban kerestek pro és kontra érveket, hogy 

megvédjék a felek álláspontját egy adott ügy fiktív konfliktusában. 

       A diáktársaságok vagy nemzetek (nationes) földrajzi és etnikai eredet alapján 

szerveződtek. Az, hogy egy diák melyik natio-hoz tartozott, a kulturális hátterétől és az általa 

beszélt nyelvjárástól függött. A nemzeteket két egyetembe (universitates) tömörítették, az 

egyiket a citramontani, azaz az olasz diákok számára, mint például a toszkán és a lombard 

nemzet tagjai, a másikat pedig az ultramontani, azaz az Alpok túloldaláról származó diákok 

számára, mint például a katalán, a német és az angol nemzet tagjai. A diákok tárgyalhattak a 

tanítási programról a collegium doctorumban egyesült professzorokkal. Mivel egyes 

professzorok túl könnyelműen elhárították a tanítási kötelezettségeiket, 1252-től a testületek a 

professzorokat az úgynevezett punctatio liberorumnak vetették alá. A professzoroknak 

meghatározott számú napon belül (terminus) előadást kellett tartaniuk egy sor, a hallgatók 

által előre meghatározott szövegről. Ha ez nem sikerült nekik, pénzbüntetést kellett fizetniük. 

       A bolognai jogászprofesszoroknak gyakran sikerült vagyont felhalmozniuk. Nemcsak az 

előadások és a vizsgák jelentettek bevételi forrást. Bár az egyház tiltotta, néhányan közülük 

kamat ellenében pénzt adtak kölcsön a hallgatóknak, amikor utóbbiak likviditási gondokkal 

küzdöttek, mert váltójuk nem érkezett meg időben Bolognába. A bankokkal ellentétben a 

professzorok megelégedtek a tananyagok birtokba adása nélküli elzálogosításával, ami 

lehetővé tette, hogy a hallgatók továbbra is használhassák könyveiket. A bolognai 

professzorok a könyvgyártásban is szerepet játszottak. Egy joghallgatónak szüksége volt a 

Digestum Vetus és a Codex másolataira. Ezeket kéziratként megvásárolhatta, vagy bérelhette 

mind a főszöveg, mind a glosszák quire-eit. Ezt követően egy másolóval lemásoltathatta 

ezeket a négyzeteket. Ezeket a peciae néven ismert négyzeteket a helyi könyvkereskedőktől 

(stationarii) lehetett bérelni, akik közül néhányan a professzorok alkalmazásában álltak. Ez a 

gyakorlat sok római jogtudóst tett mesésen gazdaggá. Accursiusnak számos birtoka volt, egy 

csodálatos villája és Bologna városában a Palazzo d'Accursio. A bolognai tanulmányok 

során felmerülő költségek jelentősek voltak. A Corpus iuris öt kötetének mindegyikéhez 200 

fólió pergamenre volt szükség, és ezek előállításához mintegy 100 juhra volt szükség. A 

pergamen mellett a diáknak a peciae bérleti díját és a másolók bérét is fizetnie kellett. Ennek 

ellenére a Corpus iuris különböző részeinek kézzel írott kötetei hatalmas mennyiségben 

készültek, ami abból a tényből is kitűnik, hogy ma is mintegy 2000 darab maradt fenn. 

       Bolognából a római jog tanítása hamarosan Európa-szerte elterjedt. Már Irnerius idejében 

is létezett jogi iskola Dél-Franciaországban, amely számos kolostori iskolából és káptalanból 

indult ki. 1160 körül a glosszátor Placentinus (megh. 1180 körül) Montpellier-ben kezdett 

tanítani. Pillius (meghalt 1207 után) Modenába ment tanítani. Vacarius (megh. 1198 után) 

Angliában tanított római jogot, 1170-től a lincolni székesegyházi iskolában. 1149 körül 

összeállította a Corpus iuris szövegeiből a Liber pauperum (szó szerint: a szegények könyve) 

című összeállítást, amelyet 1190-től az oxfordi egyetemen is használtak. 

      A római jogot 1219-ig tanították Párizsban, amikor ezt III. Honorius pápa Super Speculam 

bullája (sz. 1227) megtiltotta. A pápa valószínűleg meg akarta akadályozni, hogy a Párizsban 

egyházi ösztöndíjjal tanuló diákok olyan mértékben képezzék magukat a római jogban, hogy 

utána világi tisztséget vállalhassanak, ami anyagilag vonzóbb volt, mint az egyháznak 

dolgozni. Ennek megfelelően Párizsban a római jogi tananyag nem tudott olyan virágzásnak 

indulni, mint Bolognában és másutt. Mivel a római jogban kifejezetten jártas jogászokra volt 

szükség, a XIII. század későbbi szakaszában megalapították az Orléans-i egyetemet. 
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5. A Glosszátorok tudományos munkái 

 

A glosszátorok nevüket annak köszönhetik, hogy glosszákat írtak. Tudományos munkájuk és 

didaktikai tevékenységük ugyanakkor különböző típusú írásokat is eredményezett. E művek 

közül sok a glosszákból fejlődött ki, és a szövegekkel való skolasztikus bánásmódban 

gyökerezik. Az alábbiakban egy tömör vázlat következik. 

 

— A glosszák a Corpus iuris szövegének sorok közötti vagy margójára írt magyarázó 

jegyzetek voltak. Egy kézirat több réteg glosszát tartalmazhatott, amelyeket különböző kezek 

írtak, és amelyek különböző időszakokból származtak. A glosszák a Corpus iurisban elszórtan 

található más szövegekre való hivatkozásokat, az úgynevezett allegációkat (allegare azt 

jelenti, hogy "előállni", "előadni") tartalmazták. Az állítások néha alátámasztották a szóban 

forgó szöveget (similia), néha pedig az ellenkezőjét állították (contraria). A glosszák lehettek 

névtelenek vagy úgynevezett siglummal ellátottak, általában a glosszát író jogász nevének 

kezdőbetűjével: y például Irnerius, b., bul. vagy bulg. Bulgarus, m. vagy mar. a Martinus, Jo., 

Jo.b. vagy Job. a Johannes Bassianus, a. az Azo, ac. az Accursius stb. számára. 

— Az apparátus a glosszák összefüggő sorozata volt, amelyben a különböző témákat 

meghatározott sorrendben és sorrendben tárgyalták. Ezt a kategóriát csak Azo idejétől kezdve 

gyakorolták. Az Accursius-féle glossza volt a legismertebb az apparátusok közül. 

— A distinctiones a Corpus iuris bizonyos fogalmainak további kidolgozása volt, általában 

két vagy több alkategóriát különböztetve meg (lásd alább). Innen ered a megkülönböztetés 

kifejezés. Ezek glosszák formájában is megjelenhettek, de némelyiket külön-külön is átadták. 

— A Summae (a summa jelentése "egész", "az egész") a Corpus iuris egy teljes részét 

tárgyalta, címről címre ismertetve és összefoglalva annak tartalmát. A Summae-k a Codex és 

az Institutes számára készültek, a Corpus iuris más részei számára nem. Ez a műfaj a XII. 

század közepén alakult ki. A summae-ok belső koherenciával és logikus szerkezettel 

rendelkeztek, ellentétben a kánonisták Gratianus dekrétumáról szóló summae-ival. Ez 

utóbbiak inkább egy apparátushoz hasonlítottak, és kánonról kánonra követték a dekrétum 

szövegét. 

— A lecturae "előadásjegyzet" volt, egy szóban elhangzott előadást tükröző megfigyelések 

sorozata. Ezeket a diák rögzíthette (lectura reportata) vagy a professzor írhatta ki (lectura 

redacta). 

— A Dissensiones dominorum vitás kérdések gyűjteményei voltak. Minden egyes dissensio a 

különböző álláspontokat mutatta be, ellátva az ezeket a nézeteket védő glosszátorok nevével 

és a Corpus iurisból származó fő érveikkel. Ezek a gyűjtemények számos vitát tartalmaztak 

Martinus és Bulgarus között. 

— Quaestiones írásban rögzített szóbeli vita, amely egy ügyre vagy jogi problémára 

vonatkozik. A quaestiones-gyűjtemények néha a hét azon napjáról kapták a nevüket, amelyen 

a viták általában zajlottak: a quaestiones sabbatinae a szombaton, a quaestiones dominicales a 

vasárnap megvitatott kérdéseket jelentette. 

— A brocarda olyan általános kifejezések, amelyek a Corpus iurisból származó elveket 

foglalják magukban. Legtöbbször olyan szövegekre való hivatkozások sorával látták el őket, 

amelyek alátámasztották vagy megkérdőjelezték az állítást. 

A kora újkorban csak a glosszátorok néhány írását adták ki nyomtatott formában, például Azo 

Summa Codicis és Lectura super Codicem című művét, Odofredus Lecturáját és az Accursian 

Glossát. A XIX. századtól kezdve csak korlátozott számú fontos írást tettek hozzáférhetővé.10 

A  glosszátorok tanainak vizsgálatához a kortárs kutatók továbbra is a kéziratokra vannak 

utalva. 11 
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6. A Corpus Iuris értelmezése 

 

a) Bevezetés 

 

A glosszátorok, bár tisztában voltak azzal, hogy a Corpus iuris civilis az ókor jogát 

tartalmazza, nem mint történeti anyagot vették át, és nem is pusztán elméleti érdeklődésből 

értelmezték tartalmát. Kezdettől fogva tudatában voltak annak, hogy a Corpus iurist élő 

jogként fogadják el. Azonban a nyugat-európai jogvilágban, a saját hagyományos normatív 

forrásaival, nem tekinthették egyszerűen hatályos jognak. A glosszátorok saját, gyakran 

hallgatólagos elveik alapján jártak el. Azt tették, hogy a Corpus iurist úgy értelmezték, hogy 

az segítséget nyújtson az őshonos jog értelmezéséhez, valamint további jogforrásként is 

funkcionáljon. Amikor csak lehetett, harmonizálták a Corpus iurisban talált antinómiákat 

(ellentmondó rendelkezéseket). Megpróbálták a Corpus iuris rendelkezéseit úgy értelmezni, 

hogy azok társadalmilag elfogadhatóvá váljanak, és jobban illeszkedjenek a meglévő 

normákhoz, különösen a kánonjog normáihoz. Ezenkívül megpróbálták rendszerezni a római 

jogot, hogy a Corpus iuris könnyebben kezelhetővé váljon. Mindennek eléréséhez 

szükségessé válhatott egy szöveg eredeti nyelvtani vagy történeti jelentésének figyelmen 

kívül hagyása, ami miatt a glosszátorok értelmezései mai szemmel néha félreértelmezéseknek 

tűnnek. 12 

 

b) A szövegek összehangolása 

 

Ahol Jusztiniánusz kompilátorainak nem sikerült harmonizálniuk a Corpus iurisban elfogadott 

szövegeket, ott a glosszátorok feladatuknak tekintették, hogy ezt mégiscsak elérjék. Ahhoz, 

hogy a Corpus iurisból érveket lehessen levezetni a joggyakorlat számára, a szövegeknek 

összhangban kellett lenniük. Ugyanakkor a harmonizáló értelmezést a római jog 

adaptálásának és rendszerezésének eszközeként is fel lehetett használni. Így a bármilyen 

antinómia harmonizálásához való alapvető hozzáállást inkább egy szociáljogi politika 

ösztönözte, mintsem egy szolgai engedelmesség a Digest bevezető alkotmányai iránt, ahol 

Jusztiniánusz elrendelte, hogy összeállítása mentes legyen az ellentmondásoktól. Ezeket a 

konstitúciókat alig látták el glosszákkal, ami azt jelzi, hogy a glosszátorok számára nem 

voltak kiemelkedő jelentőségűek, míg Jusztiniánusznak a Tanta- konstitúció 21. és 22. §-ában 

szereplő tilalma a Tanta elleni szövegek kommentálása vagy a rövidítések használata a 

szövegek másolásakor, teljesen figyelmen kívül hagyták. 

       A Corpus iuris szövegei belsőleg ellentmondásosak lehetnek, mivel azonos esetekre 

eltérő megoldásokat írhatnak elő. Ha ez így van, a középkori jogászok azzal érvelhettek, hogy 

az esetek valójában egyáltalán nem azonosak, feltételezve, hogy a körülmények nem 

azonosak. Ez tökéletesen megmagyarázná az eltérő végeredményt. Bizonyos szempontból ez 

a módszer egyfajta félreértelmezés volt, mert minden alap nélkül tényeket adtak hozzá az A 

szöveghez, de a B szöveghez nem. A jogtudósok az egymásnak ellentmondó szövegeket is 

összehangolhatták megkülönböztetések (distinctiones) bevezetésével. A Corpus iuris egyes 

szövegeiben felhozott jogi fogalmat vagy jogorvoslatot egy vagy több alkategóriára lehetett 

finomítani. Ezt követően azt lehetett állítani, hogy az A. eset szövegében az i. alkategóriát, 

míg a B. eset szövegében az i. alkategóriát értették (ii) pontra gondoltak. Ez a módszer 

egyfajta félreértelmezésnek is tekinthető, mivel olyan fogalmakat vezettek be, amelyeket a 

szövegek nem említettek, és amelyekkel a Corpus iuris néha nem is volt tisztában. 

 

c) A szövegek adaptálása 
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A középkori módszerek, amelyek a Corpus iuris szövegeit másképp értelmezték, mint amit 

azok grammatikailag vagy Jusztiniánusz és összeállítói szemszögéből látszólag jelentettek, 

gyakran a római jog tartalmának tudatos adaptálását szolgálták. E tekintetben a korai 

glosszátor Martinus szigorúan járt el. Az ő méltányos érvei olyan értelmezést eredményeztek, 

amely sok szöveg eredeti célját sértette. Kortársainak többsége, majd a tizennegyedik és 

tizenötödik század kommentátorai finomabban jártak el. Azonban centiről centire ők is 

egyértelműen adaptálták a római anyagi jogot. 

        Erre jó okai voltak. A római jog tanulmányozása nem egy jogi vákuumban virágzott, 

hanem egy létező társadalmi és jogi rendben. Ha a római jognak a joggyakorlatban 

valamilyen érdekű szerepet kellett játszania, akkor társadalmilag elfogadhatónak kellett 

lennie, különösen olyan helyzetekben, amikor a római ítéletek teljesen eltérni látszottak az 

őshonos, valamint a kánoni jogtól. Ha nem alkalmazkodtak megfelelően, a római jog a 

vereség ízét érezte volna. Végül a római jog tudósainak be kellett volna ismerniük, hogy a 

Corpus iuris jelentős részei alkalmatlanok voltak arra, hogy működőképessé váljanak, és 

elavultnak kell tekinteni őket. Ennek megfelelően a római szövegek félreértelmezése is a 

"római jog arculatának megmentésére" irányult, ahogy ezt a szakirodalomban találóan 

kifejezték. 13 

 

d) A szövegek rendszerezése 

 

A glosszátorok a római jog korai rendszerezését is kezdeményezték. A Corpus iuris nagyobb 

részei kazuisztikus jellegűek voltak, bár a Digestum végső címe, "az ókori jog szabályai" (de 

regulis iuris antiqui) a jogi maximák gazdag gyűjteményéből állt. A római joggal ellentétben a 

kánonjog nagymértékben támaszkodott jogi és etikai elvekre, amelyeket deduktív módon 

lehetett alkalmazni egy adott esetre. Ez inspirálhatta a glosszátorokat, amellett, hogy a római 

jogot jobban meg akarták ismerni, hogy alkalmazni lehessen, hogy a római kazuisztikából 

származó szövegeket és érveket gyűjtsenek össze bizonyos jogi vélemények mellett és ellen, 

majd ezeket az érveket mérlegeljék egymással szemben. A glosszátorok ily módon jutottak el 

a brokcardájukhoz (lásd fentebb). A kommentátorok (lásd alább) voltak azok, akik egy 

lépéssel tovább léptek, amikor induktív módon felépítették a casuista rendelkezések alapjául 

szolgáló általános szabályokat, amelyeket a Corpus iuris még nem fogalmazott meg 

kifejezetten. 

 

 

V. A római jog korai recepciója: A Ius Commune kezdete 

 

A bolognai jogi iskola lehetővé tette, hogy a római jog második életet kezdjen. A római jog 

egyetemes jellegű volt. A kánonjoghoz hasonlóan nem tekintették egy bizonyos jogi körre 

vagy területre korlátozódónak. Már a Digestumban (D. 1.1.9) megfogalmazódott az a 

gondolat, hogy létezhet minden emberre alkalmazható jog. Ennek megfelelően a középkorban 

Európában kialakult közös jogi hagyományokat, vagyis a kánonjog és a római jog 

hagyományait ius commune-nak, szó szerint "közös jognak" nevezik. Ezek képezték a 

helyben hatályos jog megfelelőjét, amelyet ius propriumnak neveztek. A kánonjoggal 

ellentétben azonban a római jog nem vált olyan jogrendszerré, amelyet tiszta állapotában 

bárhol be lehetett volna vezetni. A Corpus iurisnak soha nem sikerült úgy működnie, mint a 

jogkönyv, amelyet Justinianus bizonyára remélt. Tekintettel a nyugat-európai jogforrások 

összetettségére, amikor az akadémiai jogtudomány virágzásnak indult, lehetetlen volt 

egyszerűen általános érvényességet tulajdonítani az ősrégi Corpus iuris civilisnek. 

        A Corpus iuris mindenekelőtt a szellemi reflexió tárgya volt. Ily módon nyomot 

hagyhatott az akadémikus jogászok tudományos képzésén és gondolkodásmódján. Ez adta azt 
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a szellemi alapanyagot, amely lehetővé tette a szakmailag képzett jogászok számára, hogy 

bonyolult eseteket elemezzenek és megoldásokat dolgozzanak ki. Ennek megfelelően 

jelentőséget nyert a jogfejlődés szempontjából. A továbbiakban, a jogi kérdésekkel 

kapcsolatos viták a római jog hátterében zajlottak. A Corpus iurisból származó érvek nélkül 

elképzelhetetlen volt bármiféle jogi érvelés. A római jog a közös jogi kultúrává vált. 

Évszázadokkal a Corpus iuris megjelenése után hozzájárult a magánjogi dogmatika 

kialakulásához, amelyet maga a római jog nem ismert. A polgári hagyományban ma ismert 

tulajdonjogi és kötelmi jogi tanok többsége fokozatosan alakult ki a római jog alapján, és 

valamikor a XII. és a XVI. század között alakult ki. 

       Bár a Corpus iuris civilis soha többé nem került kihirdetésre egységes törvénykönyvként, 

és soha nem eredményezett egységes jogrendszert, nagy hatással volt a kontinentális Európa 

jogi elméletére és gyakorlatára. Ráadásul a római jog tanulmányozása már a kezdetektől 

fogva gyakorlati érdekeltséggel is járhatott. Máskülönben elképzelhetetlen, hogy a diákok 

Európa-szerte dacoltak volna a veszélyekkel - sokan fiatalon és a szülőföldjüktől távol haltak 

meg -, és ennyi időt és pénzt fektettek volna abba, hogy megszerezzék a római jogi diplomát. 

Ez nem magyarázható a római ókor iránti pusztán intellektuális érdeklődéssel, feltéve, hogy 

ilyen létezett a XII-XIII. században, hanem inkább abból a tényből ered, hogy a római jogból 

diplomát szerzett tudósok az egyház, a feudális urak és a feltörekvő városok közigazgatásában 

és igazságszolgáltatásában találhattak munkát. 

      A római jog fokozatos behatolását a joggyakorlatba "recepciónak" nevezzük. Ezt a 

recepciót nem a világi vagy egyházi hatóságok kényszerítették ki, hanem két jogi hagyomány 

- az őshonos és a római jog - kölcsönhatásából eredt. Mindkettő európai jellegű volt. Az 

őshonos jog germán eredetű volt, és a germán törzsek terjesztették el egész Európában, mint 

például a longobárdok Itáliában. A római jog a különböző leges barbarorumokban és a lex 

Romana Visigothorumban maradt fenn. A helyi jog Európa-szerte germán, valamint római 

elemeket is tartalmazott. A germán hagyományra a feudális tulajdon, a római hagyományra az 

allodális tulajdon volt jellemző. A késő középkorban azonban, miután a Corpus iuris 

tanulmányozását felvették, a római elemeknek sikerült felülkerekedniük a germán elemek 

rovására. A szokásjogot római terminológiával rögzítették, így a római szabályok könnyebben 

alkalmazhatóvá váltak, és a római jog a szokásjog általánosan lacunáris ítéleteihez 

szubszidiárius jogként szolgálhatott. A római jog recepciója nem mindenhol történt egyforma 

mértékben. Angliában például alig haladt előre. 

        A korai befogadás a kánonjogon keresztül történt. A XIII. századtól kezdve a kánonjog 

egyre inkább az egész keresztény világ közös jogaként (ius commune) működött. Elterjedt 

Európa legtávolabbi zugaiba is, és minden megkeresztelt keresztényre vonatkozott, tekintet 

nélkül státuszra, nemre, etnikai származásra vagy társadalmi helyzetre. Amikor a kánonjog 

forrásai hiányosak voltak, a kánonisták a római jogot alkalmazták. Ennek megfelelően a 

római jog az egyetemesen érvényes jog társaságában terjedt el Egyház által érvényesnek 

tekintett kánonjog "lakájként a kánonjog kocsijának lábbelijén", ahogyan azt a szakirodalom 

találóan jellemzi. 14 

     Európa déli részén a római jog átvételére hamarabb került sor, mint északon. A Corpus 

iuris már korán jelentős hatást gyakorolt Dél-Franciaországban, ahol a Lex Romana 

Visigothorum továbbra is a legfőbb írott jogforrás volt. A jogi iskolák megjelenésével és a 

római jog Montpellier-ben történő oktatásával ezt a szerepet egyre inkább a Corpus iuris 

civilis vette át. A XIII. században a római jog számos rendelkezését megerősítették a dél-

európai városok és fejedelmek jogszabályaiban. 1210-től kezdve az itáliai községek 

(városállamok) markáns jogalkotási vállalkozásokat vállaltak azzal, hogy helyi jogukat 

úgynevezett statútumokban (statuta) alkották meg és rögzítették. Ez a statútumjog a római jog 

döntéseit is ratifikálhatta. A királyi jogalkotás nagyrészt közvetlenül a Corpus iuris civilisből 

származó rendelkezésekből állhatott. Ez igaz a Liber Augustalisra, amelyet II. Frigyes 1231-
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ben hirdetett ki a Szicíliai Királyság számára, és a Siete Partidasra, amelyet X. Alfonz király 

(1221-84) 1265-ben hirdetett ki Kasztília számára. 

 

 

 

VI. A kommentátorok 

 

1. A kommentátorok és írásaik 

 

 

A tizenharmadik század végén a római jog tudományos tanulmányozása széles körben kezdett 

elterjedni Európában. Amikor 1274-ben a bolognai jogi egyetemet ideiglenesen be kellett 

zárni a gülfek (a pápát a császárral való konfliktusában támogató kereskedőcsaládok) és a 

ghibellinek (a pápa világi hatalmával szemben ellenszenvvel viseltetett régi földesúri 

nemesség) közötti heves konfliktus miatt, sok professzor és diák máshová ment. A német 

nemzet Páduában telepedett le, sok spanyol Salamancába, a franciák pedig Orléansba mentek. 

A jogi tudományosság immár szilárdan megtelepedett mindenféle városban, köztük szép 

számmal Itálián kívül is. A jogi tanulmányok tanterve (Corpus iuris civilis) és a tanítási nyelv 

(latin) mindenütt ugyanaz volt. Ez lehetővé tette, hogy a hallgatók, ha egyszer elkezdték 

tanulmányaikat, máshol is folytathassák azokat. A XIV. századtól kezdve nem volt ritka, hogy 

a római és a kánonjogot is tanulmányozni kellett. Így az ember "a két törvényben" (utrumque 

ius) szerzett tudományos fokozatot. 

      A jogtudósok következő generációit, akik a Corpus iuris-t tanulják és tanítják, 

kommentátoroknak nevezik. A glosszátorokhoz hasonlóan ők is az általuk készített írások 

típusának, azaz a commentaria, a Corpus iuris különböző részeinek folyamatos 

kommentárjainak köszönhetik nevüket. Ezekben a kommentárokban címről címre tárgyalták a 

Corpus iuris tartalmát, mégpedig külön-külön a Digest, a Codex és az Institutes esetében. A 

glosszátorokkal ellentétben összefoglaló magyarázatokat adtak, és ezáltal mindenféle jogi 

kérdésre kitértek, néha az őshonos jogforrásokra vagy a korabeli esetjogra is hivatkozva. Az 

eredmény egészen más volt, mint a glosszátorok tudományos munkája. Míg utóbbiak 

elsősorban a Corpus iurisszal foglalkoztak, a kommentátorok szélesebb látókörrel 

rendelkeztek. A glosszátoroknál nagyobb mértékben figyeltek a joggyakorlatra és a hatályos 

jogforrásokra, például a kánonjogra, a lombard jogra és a törvényes jogra. 

       Míg a glosszátorok elsősorban a Corpus iuris szövegeit magyarázták és harmonizálták, a 

kommentátorok a római jog kazuisztikájának alapjául szolgáló általános jogelveket kezdték 

keresni, amelyek alkalmasak lehetnek a gyakorlatban való alkalmazásra. A szövegek 

liberálisabb megközelítése miatt a kommentátorok nem a méltányossághoz, mint önálló 

jogforráshoz fordultak támogatásért, ahogy Martinus tette a XII. században. A befolyásos 

kommentátor, Bartolus de Saxoferrato (1314-57) azonban három értelmezési módszert 

különböztetett meg, amelyek lehetővé tették, hogy a méltányossági érvek ismét 

megkülönböztető szerepet játsszanak, nevezetesen a kiterjesztő, a korlátozó és a kijelentő 

értelmezést.15 Az extenzív értelmezés azt jelenti, hogy egy rendelkezés analóg módon 

alkalmazható egy olyan esetre, amely a rendelkezés célja szempontjából nézve egyenlő 

esetnek tekinthető. A megszorító értelmezés az extenzív értelmezés alóli kivételekkel, vagyis 

azokkal az esetekkel foglalkozott, ahol nem lehet analógia. A deklaratív értelmezés implikálta 

többek között, hogy el lehet térni egy rendelkezés szó szerinti értelmétől, ha a "törvény 

szelleme" (ratio legis) összeegyeztethetetlen a rendelkezés szó szerinti alkalmazásával. 

        A commentaria mellett a kommentátorok traktátusokat, azaz monográfiákat is írtak egy 

adott kérdésről, valamint consiliákat, azaz jogi eljárásokhoz adott tanácsadói véleményeket. 

Itáliában kialakult az a gyakorlat, hogy egy adott jogvitát illetően tudós jogászokkal 
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konzultáltak. Ezt megtehette az egyik fél, de a bíró is. A jogtudóshoz be lehetett nyújtani az 

ügy leírását, néhány kérdéssel együtt, vagy egy korábbi határozatot vagy ítéletet, amelyet 

megkérdőjeleztek, vagy az ügyre vonatkozó, külön-külön megfogalmazott jogi kérdések 

sorozatát, hogy konzíliumot kapjanak. A konzíliumban a jogvitát teljes terjedelmében vagy 

bizonyos szempontokra korlátozva lehetett kezelni. Az előbbi esetben a konzílium eredménye 

egy sententia diffinitiva szövegtervezet lehetett. A törvényes jog szerint, de nem a ius 

commune szerint a bírót kötötte egy ilyen consilium. 

      Fontos consiliákat állítottak össze és szerkesztettek. A tanult jogtudósokat 

választottbíróként is fel lehetett hívni a következő esetekben fenyegető konfliktusok 

esetén. Ítéletüket "ítéletben" (sententia) mondták ki. Mind a consilia, mind a sententiae 

tartalmazott hivatkozásokat a Corpus iurisra. Sokan úgy vélték, hogy az ilyen konfliktusokban 

a felek álláspontjának alátámasztására szolgáló érveket elsősorban a római jog 

szolgáltathatja.16 

 

2. Az Orléans-i iskola 

 

Mint fentebb említettük, Orléansban a tizenharmadik században alapítottak egyetemet. Az ott 

tanító jogászok alkották az úgynevezett orléans-i iskolát, és "ultramontánoknak" is nevezték 

őket, mivel Bolognából nézve az Alpok túloldalán helyezkedtek el. Nem követték vakon 

Accursius véleményét, sőt Martinus eltérő véleményeit is megvédték, bár gyakran új 

érvekkel. Ennek az iskolának a legfontosabb képviselői Jacques de Révigny (megh. 1296) és 

Pierre de Belleperche (megh. 1308) voltak.17orléans-i szellemi örökséget Pistoiai Cinus 

(1270-1336) vitte át Itáliába, aki Révigny és Belleperche tanítását beépítette a kódexhez írt 

kommentárjába (1312-14). Cinusnak talán nem volt ilyen nagy hatása Itáliában, de 

tanítványának, Bartolus de Saxoferratónak igen. 

 

3. Bartolus de Saxoferrato (1314-57) 

 

Bartolus a római jog oktatója volt, de gyakorló jogászként és jogtanácsosként is 

tevékenykedett, és számos társadalmi tisztséget töltött be. Perugiában tanított, és viszonylag 

rövid élete során hatalmas mennyiségű jogi írást készített: kommentárokat a teljes Corpus 

iurishoz; több száz consilia; quaestiones; és különböző témájú traktátusokat, mint például a 

Tractatus Tyberiadis seu de Fluminibus, amely a folyókkal kapcsolatos jogi problémákkal 

foglalkozik, vagy a Tractatus represaliarum, amely a megtorló levél alkalmazásával 

kapcsolatos eljárásról szól. 18 Bartolus elképzelte, hogy a római jog a helyi, törvényes jog 

értelmezésében iránymutató szerepet tölthet be. Eltérve a római jog szabályától, mert hogy 

minden népnek jogában áll saját jogot alkotni, a helyi statútumokat az egyes olasz községek 

közös jogának tekintették (statutum dicitur ius commune in patria). Bartolus azonban azt 

tanította, hogy a törvényes jog alkalmazásakor segítségül lehetett hívni a római jogot, 

különösen a római szövegek alapjául szolgáló jogelveket. Sőt, amennyiben a statútum nem 

fedte le az esetet, a római jogra lehetett támaszkodni (ubi cessat statutum, habet locum ius 

civile). A bolognai és veronai statútumok szerint a Glossa Ordinaria akkor is alkalmazható 

volt, ha ezek a statútumok hiányosnak tűntek. 

       Ez azt jelentette, hogy a római jogot a középkori értelmezésben egyre inkább olyan 

további jogforrásként fogadták el, amely kiegészíthette a helyi ius proprium normáit, és végül 

keveredhetett azokkal. Különösen a római casuisztika alapjául szolgáló jogi szabályok 

keresése jellemző az úgynevezett bartolista módszerre, amelyet más kommentátorok is 

követtek, például Baldus de Ubaldis (megh. 1400), Bartolus egyik tanítványa, Paulus de 

Castro (megh. 1441) és Jason de Mayno (1435-1519). A kommentátorok a glosszátoroknál 
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nagyobb mértékben aktualizálták a római jogot. A kora újkorban e jogtudósok kommentárjai 

és consiliái nyomtatott formában is hozzáférhetővé váltak. 

      Az Azo Summa Codicis és Accursius Glossa Ordinaria című műveihez hasonlóan 

Bartolus kommentárjai a bonyolult római jogi szövegekhez, különösen a Digestumhoz való 

bevezetésként szolgáltak. Több mint 100 évig uralták a jogtudományt. A bartolista módszer 

lett a vezető módszer, amelyet egész Európában követtek: "Senki sem jó jogász, hacsak nem 

bartolista" (Nemo jurista, nisi bartolista), mondták. A XV. században Itáliában az a szabály 

érvényesült, hogy ha a kommentátorok konszenzust alakítottak ki egy bizonyos kérdésben, a 

bíró nem térhetett el ettől a véleménytől. Bartolusnak az Ibériai-félszigeten is óriási tekintélye 

volt. 1427-ben II. Juan kasztíliai király (1405-54) úgy rendelkezett, hogy a bíróságon csak 

Johannes Andreae (megh. 1348) kánonista és Bartolus véleményére lehet hivatkozni. A Reyes 

Católicos egy 1447-es pragmátikában úgy döntött, hogy amennyiben a jogforrások hallgatnak, 

Bartolus és Baldus véleménye a mérvadó. 

 

 

 

Jegyzetek 

 

(1) A kritikai kiadások, amelyeken a Corpus iuris civilis editio stereotypa alapul, a XIX. 

században jelentek meg. 

(2) A Digest egy példányának még korábbi nyugati jelenlétére utalnak a Pommersfeldener 

töredékek. 

(3) A római jog és a kánonjog tudománya között a középkorban jelentős összefüggés van, ami 

miatt e hozzájárulásnak a római jogra való korlátozása némileg eltér a középkori társadalom 

valóságától, amely nem ismerte az egyházi és a világi terület szigorú szétválasztását. 

(4) Ez a kötet hasznos eszköz a Glosszában (lásd alább) és a későbbi középkori jogtudósok 

műveiben található bizonyos témák kereséséhez. Más ilyen eszközök Albericus de Rosate 

(1290-1353 körül) Dictionarium iuris című műve és Giovanni Bertachini (megh. 1497) 

Repertorium iuris utriusque című műve. 

(5) Az állítás Morena Ottó (1168) Historia rerum laudensium című művében szerepel; lásd 

Ferdinand Güterbock (szerk.), Das Geschichtswerk des Otto Morena und seiner Fortsetzer 

über die Taten Friedrichs I in der Lombardei (Weidmann 1930) 59: "Bulgarus os aureum, 

Martinus copia legum, Mens legum Ugo, Jacopo id quid ego". 

(6) D. 1.3.14 "Paulus Quod uero contra rationem iuris communis receptum est, non est 

producendum ad consequentias". D. 50.17.141 pr hasonló céllal. 

(7) Thomas Diplovatatius, "Liber de claris iuris consultis" (1968) 10 Studia Gratiana 68. 

(8) Diplovatatius, "Liber de claris iuris consultis" (n 7) 71: ". . . . Azo fuit de principalioribus 

illuminatoribus iuris et ipse Ugolinus glossator; et regulariter in palatio discordabant in 

tantum, quod tandem instigante diabolo semel Azo Ugulinum dum descenderent de palatio 

potestatis interfecit, et illa de causa Azo decapitatus fuit". 

(9) A legendát Benvenuto da Imola (1330-88) írja le Dante Isteni komédiája első részének 

(Inferno) XV. énekéhez írt kommentárjában. Lásd William Warren Vernon és James Philip 

Lacaita (szerk.), Benevenutus de Rambaldis de Imola, Comentum super Dantis Aldigherij 

Comoediam, I. rész (Florentiae Barbera 1887) 522-3. 

(10) Például Gustav Friedrich Haenel (szerk.), Dissensiones dominorum sive controversiae 

veterum iuris romani interpretum qui glossatores vocantur (Leipzig 1834; reprint Scientia 

Verlag 1964); és Tammo Wallinga (szerk.), The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano 

(Klostermann 2005). 

(11) A középkori jogi kéziratok áttekintése megtalálható a Verzeichnis der Handschriften zum 

römischen Recht bis 1600-ban, amelyet 1972-ben Gero Dolezalek és Hans van de Wouw 



 242 

szerkesztett négy kötetben, valamint a Repertorium manuscriptorum veterum Codicis 

Iustiniani, amelyet 1985-ben Gero Dolezalek szerkesztett két kötetben. Az előbbi jelenleg a 

"Manuscripta juridica" internetes oldalon található, lásd < http://manuscripts.rg.mpg.de/>. A 

kéziratok közül sok kézirat digitalizálva megtalálható a < http://www.beic.it/it/articoli/ 

manoscritti-giuridici-medievali> oldalon. 

(12) A glosszátorok módszeréről lásd Gerhard Otte, Dialektik und Jurisprudenz. 

Untersuchungen zur Methode der Glossatoren (V. Klostermann 1971). 

(13) Gero Dolezalek, "The Moral Theologians' Doctrine of Restitution and its Juridification in 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries" (1992) Acta Juridica 104, 105. o. (A 

morálteológusok restitúciós tanítása és annak jogosítása a XVI. és XVII. században). 

(14) Gero Dolezalek, "Kánonjog és római jog. Néhány statisztika a Vatikáni Könyvtárban 

található kéziratokról" in A Ennio Cortese: Scritti promossi da Domenico Maffei e raccolti a 

cura di Italo Birocchi, Mario Caravale, Emanuele Conte, Ugo Petronio, I. rész (Il Cigno 2001) 

500-5, 500-nál. 

(15) Bartolus ad C. 1.15.5, n 8. 

(16) A consilia-irodalomba való további bevezetéshez hasznos lehet a következő kötetek 

közül néhány: Ingrid Baumgärtner (szerk.), Consilia im späten Mittelalter: Zum historischen 

Aussagewert einer Quellegattung (Thorbecke 1995); Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner és 

Julius Kirshner (szerk.), Legal Consulting in the Civil Law Tradition (The Robbins Collection 

1999); Carla Frova, Maria Grazia, Nico Ottaviani és Stefania Zucchini (szerk.), VI centenario 

della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000 (Universit? degli studi di Perugia 2005). 

(17) Az Orléans-i iskola kutatásában úttörő munkát végeztek a múlt században a Leideni 

Egyetem tudósai, mint Eduard Maurits Meijers (1880- 1954) és Robert Feenstra (1920-2013), 

valamint tanítványaik. 

(18) A Tractatus Tyberiadis előszavában Bartolus azt állítja, hogy a traktátust egy rövid nyári 

vakáció alatt írta egy Perugia melletti, a Tiberisre néző villában ("Cum igitur ad lecturem 

vacarem et recreationis causa in quedam villa prope Perusium super Tyberis constituta 

accederem").  

Jan Hallebeek. Jan Hallebeek a Vrije Universiteit európai jogtörténet professzora. 

Amszterdamban és a 's-Hertogenbosch-i Fellebbviteli Bíróság helyettes bírája. 
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          14. A középkori római jog: intézmények, források és módszerek 
                                                          Thomas Rüfner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A középkori jogtudósoknak az ókori római jog szabályait kellett a kor igényeihez igazítaniuk. 

Ezek az adaptációk nem mind pozitívan értékelhetők. A jusztiniánuszi jog biztosította a jogi 

keretet az ingó rabszolgaság késő középkori újjáéledéséhez. A jobbágyság is helyet kapott a 

római személyi jogban. Másrészt enyhültek a nők üzleti életben való részvételére vonatkozó 

korlátozások. Kialakult a jogi személyiség elmélete. A tulajdonjogban a jogtudósok a feudális 

tulajdonjogot a kvázi-tulajdonlás egy formájaként fogalmazták meg. A római végrendelet 

reneszánsza átalakította az öröklési jogot. 

A körülmények megváltozására vonatkozó doktrína kidolgozása fontos lépés volt a szerződési 

jog fejlődésében. Kibővült a deliktuális felelősség köre, és megteremtődtek a közvetett 

felelősség elméletének alapjai. A súlyos hibák ellenére a római jog modernizálása a középkori 

jogászok figyelemre méltó eredménye. 

Kulcsszavak: rabszolgaság, jobbágyság, nők, társaságok, tulajdonjog, végrendelet, 

szerződések, körülmények megváltozása, deliktum, helyettesítő felelősség 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A középkori római anyagi jog áttekintése nem könnyű feladat. Az idő és a tér korlátai 

lehetetlenné teszik annak teljes körű bemutatását, hogy a középkori jogászok, a glosszátorok 

és a kommentátorok hogyan léptek kapcsolatba a római jog azon forrásaival, amelyek a 

kialakuló ius commune alapját képezték. Minden válogatás bizonyos mértékig 

szükségszerűen önkényes. Ráadásul néha nehéz megkülönböztetni, hogy a római jog mely 

szabályai voltak gyakorlati jelentőségűek a középkori jogászok számára. Kevés kivételtől 

eltekintve a jusztiniánuszi jogi könyvek valamennyi szövegét tárgyalták. Néha a glosszák és 

kommentárok alig jelentenek többet a források összefoglalásánál, de gyakran a forrásszöveg 

új értelmezésével álltak elő. Pusztán az a tény, hogy egy római szöveget a középkori tudósok 

(kiterjedt) kommentárokkal látnak el nem feltétlenül jelenti azt, hogy a benne foglalt jogi 

szabályoknak nagy gyakorlati jelentősége volt a középkorban. A szöveg középkori jogtudósok 

általi feldolgozása nem lehet más, mint egy (akadémiai) kísérlet arra, hogy értelmet adjanak 

az ókori forrásnak. 

       A jog azon területeire összpontosítunk, ahol okkal feltételezhető, hogy (1) a római 

szövegek hatással voltak a középkori "cselekvő jogra", és (2) a középkori jogászok nem 

egyszerűen újrafogalmazták a római szabályokat, hanem saját koruk körülményeihez és 

szükségleteihez igazították azokat. Az alábbi kísérlet arra, hogy értékeljük a glosszátorok és 
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kommentátorok kudarcait és sikereit a római források felhasználásában a középkor jogi 

kérdéseinek megoldására, lazán a personae, res, actiones trichotómiára épül, amelyet először 

Gaius római jogtudós használt a jogról szóló beszámolója strukturálására.1 Az első rész a 

személyi jog néhány aspektusával foglalkozik. A második rész a "dolgok" - a vagyonjog, 

beleértve az öröklési jogot is - tárgya. A harmadik részben, amely az eredeti gaiusi 

rendszerben a cselekmények jogának van fenntartva, az obligatio est mater actionis2 maximát 

követjük, és a kötelmi joggal kapcsolatos néhány kérdést tárgyalunk. A gaiai vagy 

intézményes rendszert pusztán az egyszerűség kedvéért használjuk. Egy olyan modell 

használata, amelyet az európai jogtörténet során gyakran alkalmaztak a magánjog átfogó 

újrafogalmazásainak vagy kodifikációinak rendszerezésére, nem keltheti azt a hamis 

benyomást, hogy az alábbi áttekintés a teljesség igényével lép fel. 

 

 

II. Személyek 

 

Sem az ókori római társadalom, sem a középkori társadalmak nem voltak egyenlőségi 

társadalmak. Az emberek különböző osztályokra voltak osztva, ami a rájuk vonatkozó jogi 

szabályokban is tükröződött. A középkori társadalmak osztályszerkezete azonban 

fejlődésének különböző szakaszaiban jelentősen különbözött a római társadalométól. A római 

források középkori értelmezőinek azzal a feladattal kellett szembenézniük, hogy az osztály- és 

rangkülönbségeknek jogi következményt adó római szabályokat a középkori helyzethez 

igazítsák. 

 

 

1. Szabadságtalan emberek 

 

a) A szabadság fokozatai az ókorban és a középkorban 

 

 

 

A római jogban a szabadok és a rabszolgák közötti különbségtétel alapvető fontosságú volt.3 

A rabszolgaság a római jogi értelemben vett dologi rabszolgaság: a rabszolgákat a gazdájuk 

tulajdonában lévő testi tárgyaknak tekintették. A magánjog számára nem léteztek 

személyként, és nem voltak képesek jogokkal vagy kötelezettségekkel rendelkezni. 4 A késő 

ókorban egyes kisbérlőket (coloni) a gazdasági nehézségek arra kényszerítettek, hogy olyan 

megállapodásokat kössenek földesuraikkal, amelyek korlátozták szabadságukat abban, hogy 

elhagyják a földet, amelyen maguk és leszármazottaik számára megművelték a földet. Őket 

coloni adscripticii-nek nevezték, mivel az adólajstromban a földhöz, amelyhez kötődtek, 

hozzárendelték őket. 5Az adscripticii jogilag még mindig szabadnak számítottak, de 

helyzetük sok tekintetben hasonlított a rabszolgákéhoz. 6 

      A kora középkorban Európa számos részén nem volt egyértelmű a különbség a rabszolgák 

és a korlátozott szabadságban élő parasztok között. Ez a folyamat a nyelvben is tükröződik. 

Az olasz, francia és angol nyelvben a "servo" vagy "serf" szavak a latin servus "szolga" 

szóból származnak, de ezek a szavak a villeinre vagy a nem szabad parasztra utalnak, nem 

pedig az eredeti, római értelemben vett rabszolgára. 7Ez többszörös fogalmi és terminológiai 

nehézségekhez vezet. Milyen csoportokra utalnak a középkori jogi források, amikor a latin 

servus kifejezést vagy más, a római jog terminológiájában a dologi rabszolgaságot jelölő 

szavakat használnak? 8Milyen középkori csoportokra kell alkalmaznunk a modern 

"rabszolga" kifejezést? 
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     A kérdést a legjobban a "rabszolga" szó és a vele rokon kifejezések történetének más 

európai nyelvekben való megismerésével lehet megválaszolni. Ezek a kifejezések eredetileg 

szláv etnikai eredetű emberekre vonatkoztak. Úgy tűnik, hogy a bizánci görögök használták 

először a szót, mint a nem szabad munkásokra vonatkozó általános kifejezést. Ezt követően a 

középkori latin és a nyugat-európai nyelvek átvették a megfelelő kifejezések (sclavi, schiavi, 

Sklaven stb.) azonos használatát.9 Ennek oka természetesen az volt, hogy sok szabad 

munkaerő szláv etnikumú volt. A kifejezést azonban más eredetű emberekre is használták. A 

középkor folyamán Nyugat-Európa legtöbb területén megszűnt a távoli vidékekről behozott 

sclavi használata. Olaszországban, Dél-Franciaországban és az Ibériai-félszigeten a késő 

középkorban megnőtt az 10Észak-Afrikából, Délkelet-Európából, a Kaukázus térségéből és 

Közép-Ázsiából származó sclavi behozatala és tartása. 11 

       Az e régiókból Dél-Európába importált szkíták - vagy az onnan importált emberek 

leszármazottai - vallási és etnikai kívülállók voltak azokban a közösségekben, ahol élniük 

kellett. Ez hozzájárult a "születési idegenségükhöz", amelyet egyes tudósok a rabszolgaságot 

más, nem szabad státuszoktól elválasztó meghatározó különbségnek tartanak. 12 A szkíták 

származásuknál fogva idegenek voltak, ezért helyzetük alapvetően különbözött a nem szabad 

parasztokétól. Ez megmagyarázza, hogy miért kezdték el használni az idegen származású, 

nem szabad munkásokra az új kifejezést, miután a servus és a rokon szavak kétértelművé 

váltak. Indokolt a modern "rabszolgák" kifejezést erre a csoportra fenntartani. Amint azt majd 

látjuk, ez jogi szempontból is helytálló, hiszen a középkori jogászok a korabeli sclavi-kra a 

római rabszolgatartás szabályait alkalmazták. 

 

b) Középkori rabszolgák 

 

Az, hogy a középkori sclavi és sclavae jogilag azonosult az ókori servi és ancillae 

jogalanyokkal, még akkor is megállapítható, ha a középkori jogászok írásaiban viszonylag 

ritkák a korabeli rabszolgaságra való utalások (szemben a római rabszolgajog puszta 

magyarázatával).13Angelus de Ubaldis, a híresebb jogász, Baldus testvére legalább egy 

helyen kifejezetten kijelenti, hogy a sclavas quibus hodie utimur-ra római szabályt kell 

alkalmazni. 14 A kiváló jogtudós Bartolus egyik szövege különösen jelentős, bár Bartolus 

nem használja a sclavus szót. A római jog szerint az ellenséget rabszolgasorba lehetett 

taszítani, ha egy reguláris háborúban foglyul ejtették őket, de polgárháborúban nem. Bartolus 

e szabályhoz fűzött megjegyzése azt mutatja, hogy saját korának realitásai járnak a fejében. 

Bartolus olyan értelmezéssel áll elő, amely a nyugati keresztények közötti minden konfliktust 

polgárháborúvá változtatott.15 A rabszolgák elhurcolása tehát csak a muszlimok vagy 

(esetleg) a keleti ortodox keresztények elleni háborúkban megengedett.16római jognak ez az 

értelmezése arra van szabva, hogy igazolja a rabszolgaságot, ahogyan azt Bartolus korában 

gyakorolták. 

       A XV. századi genovai jogász, Bartholomaeus de Bosco jogi véleményeiben tárgyalt 

esetek bepillantást engednek abba, hogy milyen rabszolgákkal kapcsolatos kérdésekkel 

foglalkoztak az ügyvédek és a bíróságok.17Bartholomaeus többek között tárgyalja a szabad 

apától és rabszolga anyától született gyermekek jogállására vonatkozó római szabályokat, 

18valamint egy olyan császári alkotmányt, amely a férfi halála után felszabadította azt a 

rabszolganőt, aki egy nőtlen szabad férfi ágyasa volt. Az 19egyik esetben, amely az eladónak 

a rabszolga hibáiért való felelősségével kapcsolatos, egy rabszolgagyermek brutális szexuális 

kizsákmányolásának lehetséges esete kerül napvilágra. 20 

       A középkori közjegyzői gyakorlat sokkal több anyaggal szolgál, mint a jogtudósok írásai. 

Azt, hogy a dologi rabszolgaságot megkülönböztették más szabad státuszoktól, és hogy a 

gyakorlatban fontos volt, bizonyítja az a tény, hogy a középkori közjegyzői kézikönyvek a 

szabad bérlők (servi) és a rabszolgák felszabadítására vonatkozóan külön modelleket 
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tartalmaznak.21Számtalan olyan közjegyzői okirat létezik, amely rabszolgákkal kapcsolatos 

ügyleteket rögzít. Ezeket az okiratokat a római szabályokat gondosan betartó közjegyzők 

állították ki. 22Ezekből kiderül, hogy a rabszolgákat nemcsak eladták, hanem 23el is 

zálogosították, 24és a rabszolgák manumitációját 25a következő esetekben végezték a 

római jog szabályainak megfelelően.26 Az anyagból kiderül, hogy a római gyakorlat szerint a 

rabszolgáknak peculiumot adtak - egy pénzösszeget vagy valamilyen vagyontárgyat, amellyel 

szabadon gazdálkodhattak és saját céljaikra használhatták, bár jogilag az uruk tulajdona 

maradt. 27 

        A középkori rabszolgatartás jogi keretét a római rabszolgatörvény adta. A jogászok és a 

jogalkalmazók a római rendelkezéseket alkalmazták - köztük néhányat, amelyek a rabszolgák 

számára kedvezőek voltak. Azt mondják, hogy a középkori rabszolgaság volt az az alap, 

amely lehetővé tette, hogy a rabszolgaság ősi intézményét 1500 után exportálják az európai 

gyarmatokra. 28 Ugyanez igaz a római jog alkalmazására is. Magával a rabszolgasággal 

együtt a rabszolgaság (római) jogi keretét is exportálták a gyarmatokra. 

 

c) Jobbágyok 

 

A középkori jogtudósok a szabad parasztok helyét is megvitatták a szabadok és a rabszolgák 

római megkülönböztetésén belül. A (coloni) adscripticii késő római kategória szolgáltatta a 

kiindulópontot ehhez a vitához. A korai glosszátorok közül Placentinus úgy vélte, hogy az 

adscripticii - bár Justinianus kódexének egyik szövegében servi glebae-nek (a föld 

rabszolgáinak) nevezték őket - alapvetően mégis szabadok voltak. 29Kortársa, Rogerius 

ellenezte ezt, és kijelentette, hogy az adscripticii nemcsak a föld, hanem a föld tulajdonosának 

rabszolgái is. 30Placentinus véleményét a híres jogtudós Azo követte, Azo tanítványa, 

Accursius 31azonban új tanítást fogalmazott meg, amely Placentinus és Azo véleménye, 

valamint Rogerius ellenvéleménye közötti kompromisszumnak tekinthető. Az Accursius-féle 

glossza szerint 32az adscripticius rabszolga a föld tulajdonosával szemben, akihez az 

adscripticius kötve van, de szabad minden más emberrel szemben. 33 

        Accursius elmélete feltűnő hasonlóságot mutat a Bracton által az angol törvényekről és 

szokásokról szóló híres értekezésében kifejtett "villeinage relativity of villeinage" tannal, 

amely évszázadokra meghatározta az angol villeinage-jogot. Ez valószínűtlen, hogy Bracton 

hozzáférhetett volna Accursius glosszájához, de lehet, hogy korábbi glosszák befolyásolták, 

amelyeket Accursius használt fel apparátusának összeállításakor. 34 Még ha Accursius a 

relatív szolgaság fogalmának bevezetésével némileg módosította is tanítója, Azo véleményét, 

elemzésének lényege az volt, hogy a nem szabad parasztok (jobbágyok, adscripticii) a római 

jog szempontjából nem minősültek rabszolgának. Ez a vélemény érvényesült a középkori 

jogászok körében. Ahogy Bracton tanítása lehetővé tette az angol jogászok számára, hogy a 

Magna Carta értelmében a szabad ember jogait a jobbágyokra is alkalmazhatóvá tegyék, 

úgy35a középkori itáliai jogászok is képesek voltak jogokat tulajdonítani a nem szabad 

parasztoknak, és meg tudták védeni őket, még uraik követeléseivel szemben is. 36Ez nem 

akadályozta meg a kontinentális jogászokat abban, hogy a későbbi évszázadokban 

visszatérjenek a kérdésre, és a római rabszolgajog teljes körű alkalmazását szorgalmazzák a 

nem szabad parasztokra. 37 

 

 

2. Nők 

 

Az ókor más jogrendszereihez képest a római jog viszonylag kedvezően bánt a nőkkel. A nők 

végrendelkezhettek, és részt vehettek az üzleti ügyletekben. Még a házas nőknek is 

megmaradt a joguk, hogy saját maguk kezeljék a vagyonukat. Hagyományosan a felnőtt 
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nőknek, akik már nem voltak apjuk hatalmában, bizonyos jelentős ügyletekhez még mindig 

szükségük volt egy férfi gyám beleegyezésére. A tutela mulierum intézménye már a korai 

birodalomban sokat veszített jelentőségéből. Valamikor a negyedik században teljesen 

eltűnt.38 

       A Senatusconsultum Velleianum jelentette a nők jogügyletkötési képességének 

legfontosabb fennmaradó korlátozását. A Velleianum megtiltotta a nőknek, hogy kezesként 

lépjenek fel, vagy hasonló kötelezettségeket vállaljanak. A római források az ilyen (férfi) adós 

melletti kötelezettségvállalások (az ún. intercessiók) tilalmát a nők védelmét szolgáló 

intézkedésként indokolják, amely a nőket védte állítólagos "gyengeségük" 

következményeitől, 39de egyben a nőknek a közélet férfi területeire való behatolásának 

megakadályozását is szolgálta. A 40jusztinianusi törvénykönyvek több szövege lehetővé teszi, 

hogy a nők lemondjanak a Velleianum védelméről, de a forrásokból nem világos, hogy ez 

általánosan lehetséges volt-e, vagy csak korlátozottan. bizonyos helyzetekre 

korlátozódott.41 Törvénykönyveinek kihirdetése után Jusztiniánusz egy új rendelkezéssel 

szigorúan megtiltotta a nők közbenjárását saját férjük érdekében. Úgy tűnik, ezt a tilalmat úgy 

gondolták, hogy arról nem lehetett lemondani.42középkorban Jusztiniánusz új rendelkezését 

általában authentica si qua mulier néven emlegették. 

         A XII. század közepétől kezdve az olasz közjegyzők tisztában voltak a Velleianummal, 

és olyan szerződésekben, amelyekben egy nő is részt vett, és amelyek közbenjárásnak 

minősülhettek, lemondó záradékokat tettek.43 Mivel a jusztinianusi források nem voltak 

egyértelműek, vitatott volt, hogy az ilyen lemondások hatályosak voltak-e. Azo44 és az 

Accursian glossza45 úgy vélte, hogy a lemondások általában érvényesek.46 Néhány későbbi 

jogtudós szigorúbb álláspontot képviselt. Bartolus megjegyzi, hogy a gyakorlatban a 

Velleianumról való lemondást rutinszerűen elfogadják, de azzal érvel, hogy ezeket nem 

szabadna engedélyezni, mert a nők - nemük ugyanazon gyengesége (fragilitas sexus 

muliebris) miatt, amelytől a Velleianumnak védenie kellett volna őket - csalással rávehetők a 

lemondáshoz való hozzájárulásra.47 Bartolus számára a lemondás csak korlátozott 

körülmények között volt lehetséges. Baldus megismétli Bartolus érveit, de hozzáteszi, hogy a 

gyakorlatban a lemondási záradékokat elfogadják, és hogy ezen a gyakorlaton nem lehet 

változtatni.48 Úgy tűnik, ez a nézet érvényesült: bár a késő középkorban sok jogász osztotta 

Bartolus kételyeit, úgy érezték, hogy túl késő volt már feladni a lemondások 

engedélyezésének kialakult gyakorlatát. 

        Egy nő férjéért való közbenjárása esetében a helyzet egy kicsit bonyolultabb volt. Baldus 

hangsúlyozta, hogy az authentica si qua mulier szerinti jogokról való lemondás lehetetlen, ha 

nem kíséri eskü a kezességi szerződés teljesítésére. Úgy tűnik tehát, hogy elfogadta a 

lemondás érvényességét, ha azt esküvel támasztották alá.49 Ezt a nézetet nem osztották 

mindenütt. Bartolomaeus Cipolla (néha Caepolla), egy XV. századi jogász egy jogi 

véleményében úgy vélte, hogy még az esküvel megerősített lemondás sem érvényes. 50 

Amint ez a rendkívül hiányos beszámoló mutatja, a nők kezességvállalási szerződéskötési 

képességére vonatkozó legtöbb, ha nem is minden korlátozást le lehetett küzdeni a 

szerződésbe beillesztett lemondási záradékkal. Néhány bizonytalansági tényező azonban 

továbbra is fennmaradt. Nem szabad alábecsülni az ilyen bizonytalanságok hatását a nők 

üzleti tevékenységre való képességére51Még így is, a római jog által a középkori 

értelmezésben előírt korlátozások csekélyek voltak a törvényes vagy szokásjogból eredő 

korlátozásokhoz képest, amelyek alávetették  a nőket az élethosszig tartó gyámságnak 52, új 

formájába helyezte, és szinte teljesen megfosztotta őket az önálló cselekvőképességüktől. 53 

 

 

3. Jogi személyek 
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A római jog nem dolgozta ki a társaságok vagy jogi személyek elméletét. A jusztinianusi 

törvénykönyvek különböző részeiben csak néhány olyan szöveg található, amelyből kiderül, 

hogy a római állam, a városok és községek, valamint bizonyos egyesületek rendelkezhettek 

olyan jogokkal és kötelességekkel, amelyek elkülönültek az egyes polgárok vagy tagok 

jogaitól és kötelességeitől.54Azt, hogy mely entitások vagy univerzitások, ahogy a római 

jogászok néha nevezték őket, élveztek jogi elismerést, a közérdek határozta meg. Ami a 

55magánegyesületeket illeti, megalakulásukhoz általában a római szenátus vagy a császár 

engedélyére volt szükség. 56 

        A középkori jogtudósok magukra vállalták, hogy a jusztinianusi korpuszban szétszórt 

forrásokból egységes tanítást alkotnak. A legalapvetőbb újítás a persona kifejezés bevezetése 

volt a jogi személyek jogi helyzetének jellemzésére. A mai napig az emberrel való analógia a 

választott eszköz a jogi személyekre vonatkozó jog elemzésére és magyarázatára. A római 

jogászok számára ez az analógia idegen lett volna. Soha nem használták a persona kifejezést a 

társasági jogalanyokra vonatkozóan. 57A persona repraesentata kifejezést úgy tűnik, hogy a 

következőkben találták ki. a XIII. században a francia jogtudós Johannes de Monciaco, a 

nevesebb Jacobus de Ravanis (Jacques de Révigny), az orléans-i jogászprofesszor tanára 

alkotta meg. Ez utóbbi a Digesthez írt kommentárjában a társasági személyiség részletes 

elméletét mutatta be. 5859Bartolus később a persona ficta kifejezést használta. 60 

      Az universitas kifejezéssel ellentétben, amely azt sugallta, hogy egy jogi személynek 

számos egyéni taggal kell rendelkeznie, a persona repraesentata vagy ficta fogalma alkalmas 

volt arra, hogy magában foglalja az alapítványokat és hasonló szervezeteket, amelyek 

"meghatározott célra szánt pénzeszközök összességei". 61 A jusztinianusi forrásokkal 

összhangban a jogtudósok a fejedelem engedélyét követelték meg az új personae fictae 

megalakításához. Ugyanakkor számos szervezetet tekintettek jogi személynek anélkül, hogy 

felsőbb jóváhagyásra lett volna szükség. A jusztinianusi törvénykönyvek különböző szövegei 

alapján összeállított lista a vallási egyesületeket és a céheket egyaránt tartalmazta. A városok 

és egyetemek szintén ipso iure jogi személyek voltak.Ugyanaz a szabály, mint a városokra, a 

várakra, sőt a falvakra is érvényes.62 Ez a szabály, amelyre a római szövegekben nincs 

közvetlen felhatalmazás, és amelyet Bartolus kifejezetten "valami újnak" (novum quid) nevez, 

később a kontinensen a vidéki közösségek számára a feudális urak elleni perlési jogot 

biztosította, anélkül, hogy új kollektív jogorvoslatokat kellett volna kitalálniuk. 63 

 

 

 

III. Dolgok 

 

1. Tulajdonjog 

 

a) Hagyomány szerinti megszerzés 

 

A tulajdonszerzésre vonatkozó római szabályok a középkori jogban többnyire változatlanok 

maradtak. A középkori jogászok elfogadták azt a tantételt, hogy a tulajdonjog élethosszig 

tartó átruházása egy testi dologban való tulajdonszerzéshez általában a birtoklás átruházása 

(traditio) és a tulajdonjog átruházását igazoló causa vagy ok szükséges. A tényleges 

birtokátruházás követelményét a később constitutum possessorium néven ismertté vált eszköz 

elismerésével enyhítették. Azo 64és Accursius szerint nem volt szükséges 65a dolog feletti 

fizikai ellenőrzés tényleges átruházása a megszerzőre, ha a (korábbi) birtokos kijelentette, 

hogy ezentúl a megszerző nevében gyakorolja az ellenőrzést. Ez lehetővé tette a tulajdonjog 

átruházását a felek puszta megállapodásával. A középkori jogászok azonban nem mentek el 

addig, hogy teljesen elhagyják a traditio követelményét. 66 
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b) Feudális birtoklás 

 

A constitutum possessorium feltalálása fontos újítás volt. Még ennél is fontosabb fejlemények 

történtek magával a tulajdon fogalmával kapcsolatban. A római tulajdonjog-fogalom merev 

volt, mivel nem tette lehetővé a tulajdonjog vertikális megosztását. Ha egy személy egy dolog 

tulajdonosa volt, akkor egy másik személy, akinek ugyanabban a dologban alárendelt jogi 

érdekeltsége volt, nem volt felfogható tulajdonosnak, hanem csak egy korlátozott dologi jog, 

például haszonélvezeti jog vagy emphyteusis birtokosának. Ennek a tanításnak talán a 

legegyértelműbb kifejezése a D.13.6.15.5-ben, Ulpianus jogtudós szövegében található, amely 

szerint "két ember nem birtokolhat egy dolgot teljes egészében" (duorum in solidum 

dominium . . . non esse posse). A római felfogás ellentétben állt a középkori feudális joggal. 

A feudális jogban a hűbérúr és hűbérese egyaránt tulajdonosának tekintették azt a földet, 

amelyet a hűbéres az urától birtokolt. 

        A jogtudósoknak szembe kellett nézniük azzal a szükségszerűséggel, hogy a hűbérurak 

és a vazallusok jogait integrálják a római jog fogalmi keretébe. Ezt a dominium directum és a 

dominium utile doktrínájának kidolgozásával tették meg. E tan szerint mind az úr, mind a 

vazallus tulajdonos volt. Az úr "közvetlen" tulajdonjoggal (dominium directum), míg a 

vazallus "hasznos" tulajdonjoggal (dominium utile) rendelkezett. 67 A doktrínát a római 

szövegekre hivatkozva indokolták - amelyek többnyire a klasszikus kor utáni időszakból 

származnak -, és amelyek a dolog tulajdonosát védő kereset (rei vindicatio) analóg 

alkalmazását írják elő 68 bizonyos nem tulajdonosokra, vagy amelyek egyébként elmossák a 

határt a tulajdonjog és korlátozott valódi jogok közöt, mint például az emphyteusis. 69 

      Mivel a források elismerték az analóg rei vindicatio vagy rei vindicatio utilis létezését, a 

középkori jogászok úgy érveltek, hogy léteznie kell egy analóg tulajdonjognak vagy 

dominium utile-nek is.70A D.13.6.15.5. nyilvánvaló ellentmondását azzal magyarázták, hogy 

a D.13.6.15.5. pontban foglalt szabály csak akkor volt alkalmazható, ha két személy azonos 

módon volt tulajdonos, de akkor nem, ha az egyiknek a dominium directum, a másiknak pedig 

a dominium utile volt. 71 

       Amint azt az imént kifejtettük, a dominium utile doktrína részben olyan római 

szövegeken alapult, amelyek a tulajdonoséhoz hasonló védelmet biztosítottak a korlátozott 

dologi jogok bizonyos birtokosainak. Ezért logikailag lehetetlen volt az új kategóriát 

kizárólag a feudális bérlőkre korlátozni. Bartolus szerint nemcsak a vazallus, hanem az 

emphyteusis vagy superficies jog birtokosa is rendelkezik dominium utile-vel.72 A feudális 

bérleti jognak a római tulajdonjogon belüli elhelyezésének ára volt. A középkori jogtudósok 

feláldozták a római jog fogalmi tisztaságát és a tulajdonjog és a korlátozott dologi jogok 

közötti világos felosztást. 73 

 

 

2. Végrendeleti öröklés 

 

Az öröklési jog jelentőségét a rómaiak számára aligha lehet túlbecsülni. A jusztinianusi 

forrásokban az öröklési jognak szentelt hely sokkal nagyobb, mint amennyit a római jogról 

szóló modern tankönyvekben általában a témának szentelnek. Egy pillantás a középkori 

jogászok (consilia) bármelyik jogi véleménygyűjteményébe megmutatja, hogy az öröklési jog 

a középkori gyakorlatban ugyanolyan fontos szerepet játszott. Az öröklési jog területén 

különösen erős a kánonjog hatása. Ezen túlmenően sokféle szokásjogi és törvényi szabály 

alakult ki, amelyek kiszorították vagy módosították a római jogot. Ennek ellenére a 

végintézkedés és a végintézkedés nélküli öröklés útján történő tulajdonszerzésre vonatkozó 
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római szabályok a ius commune kiemelkedő részét képezték. A consiliákban ezek a 

gyakorlatban is megfigyelhetők. 

       A rómaiak számára a végrendeletek fontosabbak voltak, mint a végrendeleti öröklés. Bár 

valószínű, hogy a római polgárok többségének nem volt sok örököse, és ezért kevéssé 

érdekelt a végrendelkezésben, a gazdag római polgárok szinte megszállottjai voltak a 

végrendeleteknek. A végrendeletek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a a végrendelkező 

vagyonát még egyszer utoljára megmutassa, és megjutalmazza a családtagokat és a hűséges 

barátokat.74A középkori társadalom tehetősebb tagjai osztották a rómaiak végrendeletek 

iránti lelkesedését, ha kissé eltérő okokból is. A középkorban az egyháznak vagy jótékonysági 

célokra történő adományozás lehetősége, és ezáltal a bűnökért való vezeklés és a lélek 

üdvösségének biztosítása volt a végrendelkezés meghatározó indítéka. 75 

       A jusztinianusi források részletes szabályokat tartalmaznak a végrendeletek formájára és 

tartalmára vonatkozóan. A jusztinianusi jog szerint a római végrendeletet hét tanúnak kellett 

aláírnia és pecsételnie.76Alternatív megoldásként az örökhagyó letétbe helyezhette 

végrendeletét valamely hatóság levéltárában. Ebben az esetben, úgy tűnik, nem volt szükség 

tanúkra. 77Az is lehetséges volt, legalábbis elméletileg, hogy hét tanú előtt szóbeli 

(nuncupative) végrendeletet tegyenek. 78Minden végrendeletnek tartalmaznia kellett egy 

vagy több örökös kijelölését, akik az örökhagyó halála után az örökhagyó teljes vagyonát 

megkapják. Az 79örökös kijelölésén túl a római végrendelkező az örököst megbízhatta azzal 

is, hogy a hagyaték egy részét (vagy akár a teljes hagyatékot) harmadik személy 

kedvezményezetteknek (legata és fideicommissa). Az olyan állítólagos végrendelet, amelyből 

hiányzik az örökös kijelölése, vagy amely csak a hagyaték egy részével rendelkezik, nem 

minősül végrendeletnek. Az ilyen dokumentum lehet érvényes kodicillum. A kodicillumnak 

ugyanazok a hatásai voltak, mint a végrendeletnek, kivéve, hogy csak fideicommissa 

formájában tartalmazhatott ajándékokat. 80Ha az örökhagyó csak kodicilt hagyott hátra, a 

hagyatékot a hagyatéki szabályok szerint az örökösök szerezték meg, akiknek a kodicillnek 

megfelelően kellett végrehajtaniuk az ajándékokat. A jusztiniánuszi jog szerint a kodicillumra 

hasonló formai követelmények vonatkoztak, mint a végrendeletre, de csak öt tanú jelenlétére 

volt szükség. A végrendelet és a kodicillum az örökhagyó egyoldalú aktusai voltak, és az 

örökhagyó haláláig szabadon visszavonhatóak voltak. 81 

        A kora középkorban az egykori Római Birodalomban mindenütt eltűntek a 

testamentumok. A nyolcadik századból vannak olyan dokumentumok, amelyek római 

értelemben vett végrendeletnek minősíthetők, 82de ezt követően nagyjából három évszázados 

űr tátong.83 Bár a végrendeletek készítésének szokása mélyen gyökeret vert a római 

kultúrában, és annak ellenére, hogy a birodalmat meghódító germán népek törvényeiben 

léteztek olyan intézmények, amelyek lehetővé tették a vagyon halál esetén történő 

elidegenítését,84 a XI. század eleje előtt nincs bizonyíték a végrendelethez hasonló 

végintézkedésekre. Eközben a vagyon feletti rendelkezés egyetlen rendelkezésre álló eszköze 

az életre szóló ajándékozás volt. Lehetőség volt arra, hogy az ilyen ajándékozás hatályát az 

örökhagyó halála utáni időpontra halasszák (donatio post obitum vagy donatio reservato 

usufructu).85 Az ilyen adományok lehetővé tették az egyháznak vagy jótékonysági célokra 

történő ajándékozást az ajándékozó lelkének halála utáni üdvösségének biztosítása érdekében 

anélkül, hogy a vagyontárgyaktól azonnal meg kellett volna válni. Ebben a tekintetben a 

donationes-t rögzítő okiratok a római végrendeletekhez hasonlítottak. A végrendeletekkel 

ellentétben azonban az életre szóló donatio visszavonhatatlan volt. 86 

       A végrendeletnek tekinthető dokumentumok a XI. század elején tűnnek fel újra Itáliában, 

87majd később Európa más régióiban is.88 Ezek a donationesből fejlődtek ki, és egyesítik a 

római testamentum és az életre szóló adományok jellemzőit, amelyekkel egy ideig 

helyettesítették őket, és amelyekből fejlődtek ki. Néha nehéz megkülönböztetni a valódi 

végrendeletet a halálra való tekintettel tett, életre szóló adományt rögzítő okiratoktól. Az idő 
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előrehaladtával azonban, ahogy a római jog befolyása nőtt, a római szabályok újra 

érvényesültek. Az olyan itáliai városokban, mint Genova, a közjegyzők gondosan betartották 

a római jog formai követelményeit, amikor ügyfeleik nevében végrendeleteket készítettek. 89 

       A közjegyzők számára készült kézikönyvek azt mutatják, hogy milyen mértékben 

követték a római szabályokat.90 Az egyházi jog enyhítette a tanúkra vonatkozó római 

rendelkezéseket. Két vagy három tanú elegendő volt ahhoz, hogy egy végrendeletet az egyház 

érvényesnek tekintsen.91 Ebben az esetben azonban a kánonjog szabályai nem szorították ki a 

római szabályokat. A kézikönyvek emlékeztették a közjegyzőt, hogy nem kevesebb, mint hét 

tanúra van szükség92, és hogy egy örökös kijelölése szükséges.93 Ironikus módon, bár a 

közjegyzők voltak felelősek a római szabályok gyakorlatba való visszaállításáért, az ő 

közreműködésük jelentette a legnyilvánvalóbb eltérést a római modelltől. Az olyan 

végrendeletet, amelyet közjegyző jegyzett le, szóbeli vagy nunciális végrendeletnek 

tekintették. Csak az örökhagyó által előzetesen elkészített végrendeletet tekintették írásos 

végrendeletnek. Az apátsági végrendelet, amely a jusztiniánuszi jogban ritkának tűnt, vált a 

szokásos formává. 94közjegyzői végrendelet mellett a hatóságoknál letétbe helyezett 

végrendelet gyakorlati jelentőséggel bírt. Nem volt egyértelmű, hogy egy ilyen végrendeletet 

valóban lehetett-e tanúk nélkül tenni. Paulus de Castro úgy vélte, hogy igen, Bartolus azonban 

két tanút követelt meg. 95 

       Míg az itáliai városokban a testamentumok szorosan követték a római modellt, Európa 

más részein másképp alakult. Számos régióban a végrendeletek megtartották a régebbi 

donationes mortis causa jellegzetességeit. A francia szokásjogban az örökös kijelölése 

kifejezetten tilos volt. 96Ez nem zárja ki a végrendeleti jog egyes aspektusaira gyakorolt erős 

római hatást. Míg a francia coutumes szerinti végrendeletek nem tekinthetők római 

értelemben vett végrendeleteknek, a codicilusok közé sorolhatók, és így beilleszthetők a 

római jog fogalmi keretébe. 97 

 

 

 

IV. Kötelezettségek 

 

1. A római szerződési jog korlátai 

 

A kötelmi jog és különösen a szerződési jog modern kori gazdasági jelentőségéhez és 

dinamikus fejlődéséhez képest úgy tűnhet, hogy a szerződési jog története a középkorban 

viszonylag statikus volt. 

 

a) Informális megállapodások 

 

A római jog szerint nem minden szerződéses megállapodás volt kötelező és végrehajtható. A 

pacta sunt servanda maximája még ismeretlen volt. A szerződések csak akkor voltak kötelező 

erejűek, ha a konszenzuális szerződések valamelyik elfogadott típusába sorolhatók (adásvétel, 

bérlet, munkaszerződés stb.), vagy ha ünnepélyes formában kötötték őket.98 Bár a kánonjog 

általánosan kötelezőnek tekintett minden nem hivatalos megállapodást,99 a jogtudósok 

fenntartották, hogy a római jogban más volt a helyzet. Kidolgozták ugyan a 

(végrehajthatatlan) pacta nuda ("meztelen megállapodások") és a (kötelező erejű) pacta vestita 

("felöltözött megállapodások") közötti megkülönböztetést, ami átláthatóbbá tette a bonyolult 

szabályokat. Emellett néhány új "ruházatot" is hozzáadtak, amelyekkel egy informális 

megállapodást végrehajthatóvá lehetett tenni. Valódi áttörés azonban továbbra is lehetetlen 

maradt. Csak a középkor vége után érvényesült az a vélemény, hogy az informális 
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megállapodások akkor is végrehajthatók, ha tartalmuk eltér a konszenzuális szerződések 

elfogadott típusaitól. 100 

 

b) Harmadik felek 

 

A római jog másik fontos korlátja a harmadik felek szerződésbe való bevonására vonatkozott. 

A római jog nem ismerte sem a közvetlen képviseletet (ügynöki tevékenységet), sem a 

harmadik személyek javára kötött szerződéseket. Az alteri stipulari nemo potest ("senki sem 

fogadhat el ígéretet más személy javára") szabály szerint 101csak a szerződést kötő 

személyek szerezhettek jogokat a szerződés alapján.102 A római szabályt, akárcsak az 

informális megállapodások esetében, csak a modern kor elején hagyják el a ius commune 

jogászai. Martinus Gosia glosszátor korai kísérlete, hogy elhagyja a régi elvet, nem talált 

kedvező fogadtatásra a középkori jogászok körében.103 A középkori jogtudósok azonban 

elfogadtak számos kivételt az általános szabály alól. A legfontosabb az volt, hogy 

feltételezték, hogy a közjegyző általában képes elfogadni egy harmadik fél javára tett ígéretet. 

Ezt két szövegre hivatkozva indokolták, amelyek lehetővé teszik, hogy egy városi szolga 

(servus publicus) elfogadjon egy ígéretet egy gyámolt (pupillus) javára. Az 104általános 

szabály alóli nagyon korlátozott kivételt kiterjesztették a szabad közalkalmazottakra, például a 

közjegyzőkre (és a bírákra) mint az ígéret címzettjeire105, valamint minden személyre mint 

potenciális kedvezményezettre. 106Így lehetővé vált, hogy harmadik személyeket szerződéses 

jogokkal ruházzanak fel, amennyiben a szerződést közjegyző jegyezte be. 

        A közjegyző alkalmazásának lehetősége nem oldotta meg teljesen a problémát. Nem volt 

egyértelmű, hogy a kedvezményezett közvetlenül szerezte-e meg a szerződés szerinti jogokat, 

vagy azok a közjegyzőhöz fűződtek, és azokat a kedvezményezettnek kellett átengednie. Ha 

ez utóbbi volt a helyes, akkor az ilyen jogok érvényesítése meglehetősen nehézkes 

volt.107Bartolus egy kicsit inkább a közvetlen képviselet elfogadása irányába mozdult el. 

108Úgy tűnik, a jogtudósok erőfeszítései, amelyek az alteri stipulari nemo potest nevű, nem 

praktikus szabály leküzdésére irányultak, nem voltak elégségesek. 109Számos itáliai városban 

a szabályt statútummal felülbírálták. 110 

 

 

2. A körülmények megváltozása 

 

Ha a középkori jogtudósok lassan is küzdötték le a római szerződési jognak az informális 

megállapodásokra és a harmadik felek bevonására vonatkozó korlátait, a szerződési jog egy 

másik területén igen innovatívak voltak. A jusztiniánus kori jogi könyvek számos olyan 

szöveget tartalmaznak, amelyek azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a körülmények alapvető 

megváltozása ellenére fenn lehet-e tartani egy szerződést. Az egyik többször tárgyalt példa a 

vőlegény hozománnyal való ellátására tett ígéret (dos). A római jogászok magától értetődőnek 

tartották, hogy az ilyen ígéretet nem kell betartani, ha az esküvő nem a tervezett módon zajlik. 

Végül is nem volt ok arra, hogy hozományt adjanak, ha nem jött létre a házasság. Az egyik 

szövegben Ulpianus indokolja ezt az eredményt azzal a feltételezéssel, hogy az ígéret, még ha 

külsőleg feltétel nélküli is, tartalmaz egy hallgatólagos feltételt, és csak akkor érvényes, ha a 

vőlegény megházasodik.111 Egy másik szövegben ugyanezt az eredményt hallgatólagos 

feltétel konstruálása nélkül éri el. 112Hasonlóképpen, ha egy ígéret arra vonatkozik, hogy egy 

pénzösszeget fizetnek az ígéret címzettjének vagy egy harmadik személynek (Titiusnak), a 

Titiusnak történő fizetés csak akkor szünteti meg a tartozást, ha Titius megtartja a státuszát. 

Ha például Titiust örökbe fogadják, így a kifizetés nem Titius, hanem az örökbefogadó apja 

javát fogja szolgálni, és az adós már nem hivatkozhat a Titiusnak történő kifizetést lehetővé 
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tevő megállapodásra.113 Ismét egy hallgatólagos feltételt olvasnak bele a megállapodásba, 

hogy igazolják az eredményt. 

       Még a római jogászoknál is korábban a görög és római filozófusok vitatták, hogy az 

embernek (erkölcsileg) kötelessége-e megtartani egy ígéretet, ha az ígéret megtétele után a 

körülményekben alapvető változás következik be. Platón egy példával állt elő, amelyet utána 

sok más gondolkodó is felhasznált: ha valaki fegyvert kölcsönöz egy barátjának, majd 

megőrül, akkor a kölcsönvevő még mindig köteles-e visszaadni a fegyvereket? Nyilvánvaló, 

hogy a válasznak nemlegesnek kell lennie.114A hipotetikus feltevést Cicero, majd később 

Szent Ágoston vette át. 115Seneca nem használta Platón fegyver-hipotézisét, de egyetértett 

azzal, hogy az ígéretek kötelező ereje korlátozott, ha a körülmények megváltoznak. Seneca 

szerint minden ígéretre vonatkozik az a hallgatólagos kivétel, hogy bizonyos körülmények 

megváltozása esetén nem lesz kötelező érvényű. 116 

        Némileg meglepő módon nem a római jog hagyománya, hanem a Platónig visszanyúló 

filozófiai hagyomány volt az, amely az úgynevezett clausula rebus sic stantibus középkori 

tanításának kiindulópontját adta. Szent Ágoston Platón és Cicero gondolatainak keresztény 

újrafogalmazását vette át a Decretum Gratiani, az egyházi jogról és fegyelemről szóló 

kánonok és más hiteles szövegek gyűjteménye, amely a középkori egyetemeken a kánonjog 

tanításának alapjává vált. 117Szent Ágoston szövegének szokásos glosszájában Johannes 

Teutonicus kánonjogász azt állítja, hogy minden ígéretet csak "amíg a dolgok így állnak" 

(rebus sic se habentibus), kötelezőnek kell érteni. Míg Johannes Teutonicus a Decretum 

Gratiani értelmezésének részeként mutatta be tanítását, alátámasztásul a D.46.3.38pr. 

szövegre hivatkozott - azon szövegek egyikére, ahol a római jogászok a hallgatólagos feltétel 

konstrukciójával dolgoznak.118 A glossza a filozófiai és a jogi hagyomány szintézisét jelenti 

a szerződéses kötelezettségek korlátairól való elmélkedésekben. Baldus a Digestához fűzött 

kommentárjában Johannes Teutonicus véleményét követte (anélkül, hogy elismerte volna 

annak kánonjogi eredetét), 119és így a tanítást a kánonjogból átemelte a polgári jogba. Baldus 

után azt a szabályt, hogy minden szerződéses kötelezettségvállalás olyan hallgatólagos 

feltételhez kötött, hogy az általános körülmények változatlanok maradnak, általánosan 

elfogadták a polgári jog részeként.120a jogi véleményekben is használták a szerződéses 

követelésekkel szembeni védekezésként. 121 

 

 

3. Delict 

 

a) A Lex Aquilia hatálya 

 

A római jogban nem létezett olyan általános záradék, amelyre a deliktuális felelősséget 

lehetett volna alapozni. A klasszikus római jog inkább számos keresetet írt elő konkrét 

deliktumok esetén.122 A legszélesebb alkalmazási körrel rendelkező deliktuális kereset az 

actio legis Aquiliae volt. A lex Aquilia, a Római Köztársaság egyik ókori törvénye értelmében 

a szándékosan vagy gondatlanságból megölt vagy megsebesített rabszolga tulajdonosának 

kártérítési igénye volt az elkövetővel szemben. Ugyanez vonatkozott más testi dolog 

tulajdonosára is, amely más személy hibájából sérült vagy pusztult el. 

       Bár a lex Aquilia szerinti felelősség (a római jogászok értelmezése szerint) széles alapot 

biztosított a szerződésen kívüli felelősségre, számos olyan sérelem volt, amelyre a klasszikus 

római jog nem biztosított jogorvoslatot. A legnyilvánvalóbb eset a szabad személy testi 

sértése volt. Ha egy rabszolga megsérült, gazdája a lex Aquilia alapján igényt tarthatott rá. A 

szabad embernek a testi sértés vagy becsületének megsértése esetén az actio iniuriarum 

alapján kártérítési igénye volt, de ez a jogorvoslat nem terjedt ki az elszenvedett anyagi 

kárra.123 Csak néhány olyan szöveg volt, amelyet úgy lehetett értelmezni, mint a lex Aquilia 
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hatályának a szabad ember által elszenvedett testi sérülésekre való kiterjesztésére tett 

kísérletet. Az egyik híres szövegben egy cipész tanonc apjának megengedték, hogy kártérítést 

követeljen a cipész ellen. aki súlyosan megsebesítette a fiát. Ebben az esetben Julianus 

római jogász a lex Aquiliát egy szabad ember sérülésére alkalmazta.124 A keresetet azonban 

nem a sérült tanonc, hanem az apja kapta meg. Mivel a klasszikus római jogban az apjuk 

hatalmában álló fiúk bizonyos tekintetben a rabszolgákéhoz hasonló helyzetben voltak, az 

alkalmazási kör kiterjesztése szerény volt. Egy másik esetben egy szabad személy, akit 

tévesen rabszolgaként kezeltek (liber homo bona fide serviens), kártérítést kaphatott az 

elszenvedett sérelmekért. 125Semmi sem utal arra, hogy a római jogászok ennél sokkal 

tovább mentek volna. 126Különösen úgy tűnik, hogy nem gondoltak arra a lehetőségre, hogy 

a lex Aquilia-t alkalmazzák, ha egy szabad embert megöltek. 127 

       A középkori jogászok kevésbé voltak lelkiismeretesek. A liber homo bona fide serviens 

szövege alapján természetesnek vették, hogy a szabad ember kártérítést kaphat a sérelmekért. 

A korai glosszátorok között heves vita folyt arról, hogy egy szabad személy halála ex lege 

Aquilia felelősséget eredményez-e.128 Accursius követte tanárát, Azót, és úgy döntött, hogy 

az actio legis Aquiliae-t az elhunyt örökösei indíthatják az elhunyt (sikertelen) orvosi kezelés 

költségeinek vagy a szabad személy halála által okozott egyéb következményes károk 

megtérítése érdekében. 129 

      A későbbi jogászok még bátrabban terjesztették ki a deliktuális felelősség körét. 

Guilelmus Durantis nemcsak megerősítette Accursius véleményét a szabad személyek 

megölésével kapcsolatban,130 hanem egy olyan esetet is bemutatott, amely közel áll a tiszta 

gazdasági kár esetéhez: ha valaki szemetet dob egy másik személy ajtaja elé, és ezzel azt 

okozza, hogy a másik személyt a városi hatóságok megbírságolják, a sértett fél a bírság 

költségeit behajthatja az elkövetőn.131Baldus még ennél is tovább ment a tiszta gazdasági 

károk megtérítésének engedélyezésében. Baldus szerint a gazda megtérítheti a gazdája titkait 

felfedő titkárnő cselekedetei által elszenvedett vagyoni kárt. 132Ebből a (meglehetősen 

véletlenszerű) megjegyzésből úgy tűnik, hogy a XIV. század végére a lex Aquiliában rejlő 

eredeti korlátozásokból nagyon kevés maradt, ha maradt egyáltalán valami. 

 

 

b) Vicarious Liability (vélelmezett felelősség) 

 

A római jogban nem volt általános szabály a szolgák vagy alkalmazottak által elkövetett 

bűncselekményekért való közvetett felelősségre vonatkozóan. Néhány szöveg arra utal, hogy 

az adós felelősséggel tartozott az alkalmazottai hibájából elkövetett jogsértésekért.133A 

szerződésen kívüli felelősségre vonatkozóan nem léteztek ilyen szövegek. A 

rabszolgatulajdonosok korlátozott felelősséggel tartoztak a rabszolgáik által elkövetett 

bűncselekményekért 134, de nem volt általános felelősségük a gazdáknak szabad szolgáikért. 

A római praetor azonban elismerte az adóbehajtók (publicani), a tengeri fuvarozók (nautae), a 

fogadósok (caupones) és a bódévezetők (stabularii) különleges felelősségét szolgáikért. 

135Úgy tűnik, hogy e szakmák tagjai (vagy az általuk foglalkoztatott személyek) kétes 

hírnévvel rendelkeztek, ami szükségessé tette a szigorúbb felelősség bevezetését. 

        Ezeknek az egyes csoportoknak az alkalmazottaik által elkövetett bűncselekményekért 

való szigorú helyettesítési felelőssége az, ami kiindulópontot adott egy szélesebb körű 

szabályhoz. Az adóbehajtókra vonatkozó szabályokhoz fűzött kommentárjában Bartolus 

megállapítja, hogy nemcsak az adóbehajtók felelősek az embereik által elkövetett 

bűncselekményekért, hanem hasonlóképpen a tudós is a szolgája által elkövetett 

bűncselekményekért, és általában véve, aki egy bizonyos feladatot (officium) más személyre 

bíz, az felelős az általa a feladat teljesítésével kapcsolatban elkövetett bűncselekményekért 

(circa officium sibi commissum). 136Kicsit később Bartolus megerősíti, hogy - az Accursius-
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féle glosszával ellentétben - nem az adóbehajtókra vonatkozó ediktum sajátosságának, hanem 

általános szabálynak tekinti a helyettesítő felelősséget. 137 

       Ezzel a merész előrelépéssel Bartolus az első jogászok egyike, aki az urak helyettesítő 

felelősségét támogatja a szolgáik által a munkaviszonyuk során elkövetett 

bűncselekményekért.138 Úgy tűnik, hogy véleménye nem nyert azonnal általános támogatást. 

Az idézetek közvetlen láncolata azonban Bartolustól Johannes Voetig vezet. Voet a 

rabszolgatartók felelősségére vonatkozó (többnyire139 ) elavult szabályokhoz fűzött 

kommentárjában megismételte a Bartolus által javasolt tantételt.140 Voet kijelentését a kora 

újkori római-holland jogban a helyettesítő felelősség locus classicusának tekintik. 141 

 

 

V. Következtetés 

 

A jelen áttekintés a jog azon területeire helyezi a hangsúlyt, amelyekhez a középkori jogászok 

jelentős mértékben hozzájárultak. Ez félrevezető lehet, mert hajlamos elfedni azt a tényt, hogy 

számos olyan középkori szöveg létezik, amely nem tesz mást, mint a római forrásokat 

parafrazálja. Vannak olyan középkori kommentárok is, amelyekben gyakorlati jelentőséggel 

nem bíró kérdéseket tárgyalnak. A római anyagi jogra való összpontosítás azt a téves 

benyomást is keltheti, hogy a középkori jogi fejlődés kiindulópontját kizárólag a római jog 

jelentette. Ezt feltételezni a ius commune természetének súlyos félreértése lenne. A kánonjog, 

a helyi szokásjog vagy a jogalkotás hatásai a jog számos területén hozzájárultak a fejlődéshez 

- valószínűleg olyan esetekben is, ahol ilyen hatások nem szerepelnek a felmérésünkben. Még 

ha mindezt figyelembe vesszük is, a középkori jogászok teljesítménye lenyűgöző marad. Míg 

az igen ambivalens teljesítmény, hogy a jogászok a római joghoz folyamodtak, hogy keretet 

adjanak a középkori rabszolgaságnak, számos más területen, az öröklési jogtól a szerződési 

jogig, a társasági jogtól a deliktuális jogig, a római jog befolyása a római források és a 

középkori jogászok általi értelmezésük egyértelműen pozitív volt. A jogtudósok nemcsak a 

saját koruk igényeihez igazították a jogot, hanem olyan szabályokat és jogintézményeket is 

kidolgoztak, amelyek a mai magánjog fontos jellemzői. A középkori jogászok hozzájárulása 

nélkül a római jog soha nem érhette volna el és nem tarthatta volna meg az európai jog és jogi 

kultúra sarokköveként elfoglalt helyét. 
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Thomas Rüfner 

Thomas Rüfner a római jog, a magánjog és az újabb magánjogtörténet professzora a Trieri 

Egyetemen, valamint a koblenzi regionális fellebbviteli bíróság bírája. Kutatási területe a 

magánjog fejlődése az ókortól a kora újkorig, különös tekintettel a tulajdon- és öröklési jogra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 263 

                    15. Dél-Európa (Itália, Ibériai félsziget Franciaország) 
                                                         António Hespanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ebben a fejezetben a jogot összefüggő kommunikációs rendszerek összességeként fogjuk fel. 

A jogi kommunikatív rendszerek vagy szférák gondolata a globális entitásoktól eltérő, 

többnyire a nemzetállami pre-fogalomhoz kapcsolódó megkülönböztető tényezők - mint 

éldául "fajok" vagy "nemzetek", "királyságok" - szerinti pluralitás együttélését hangsúlyozza. 

Ami számítana, az a "jog megmondásának (feltárásának, létrehozásának)" közös 

diszpozícióinak beállítása lenne. Ez a megközelítés problematizálja a bevett feltételezéseket, 

mint például a "romanisztikus" és a "germanisztikus" törvények szétválasztása, a "nemzeti" 

vagy állami törvények mindenre kiterjedő volta, a tanult jog egysége. Ezzel szemben 

támogatja a következő újonnan felmerülő kutatási érdekeket: a "nemzetek" mesterségessége 

és összetettsége, a "germán" jog "idegen" hatásoknak való átjárhatósága, a jogi 

kommunikáció anyagi formára, sőt tartalomra gyakorolt hatása, a különböző, kommunikációs 

határok által elválasztott jogi közösségek egyazon területen való együttélése. 

Kulcsszavak: kommunikatív szférák, jog mint kommunikáció, posztnacionalista történelem, 

diskurzusok története, Dél-Európa 

 

 

 

 

I. Módszertani feltételezések 

 

 

E rövid vázlat célja nem az, hogy összefoglalja az elmúlt fél évszázadban Dél-Európa 

középkori jogtörténetével kapcsolatban végzett kutatásokat, hanem ... . hogy új kutatási és 

gondolkodási utakat vázoljon fel, amelyekkel elkerülhetők a már számba vett tévhitek, és 

megvilágíthatók az árnyékzónák, mégpedig a historiográfiai diszciplinaritás korlátain átlépve. 

A jogot kommunikatív rendszernek, vagy inkább egymással összefüggő kommunikatív 

rendszerek összességének tekintjük. Ezt a résztvevők (a szereplők vagy címzettek) 

univerzuma, a jogi kommunikációt keretbe foglaló anyagi feltételek (kommunikációs 

eszközök, írási és nyilvántartási technikák, szöveges tárolók), valamint a kialakult narratív 

nyelvtanok vagy diszkurzív stílusok jellemzik. 

       A jogi kommunikációs rendszerek (vagy szférák) gondolata 1hangsúlyozza - és 

szilárdabb analitikus támogatást nyújt - a jogszabályok sokféleségének együttélését. a 

globális entitásoktól eltérő, többnyire a nemzetállami előfelfogáshoz kapcsolódó 

megkülönböztető tényezők, például "fajok", "nemzetek", "királyságok" szerint. Az elbeszélés 

a "törvények elmondásának" közös diszpozícióinak létezésére összpontosít. Az eredmény 

lehet, hogy e szférák némelyike megfelel formális poliszoknak, mint például egy királyság, 

egy hercegség vagy egy vallási "tartomány"; de az is előfordulhat, hogy megfelel az azonos 

dialektust beszélő vagy a konvivialitás közös gyakorlatát élő népességnek, a kolostorok egy 
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csoportjának, amely hasonló szöveges örökségen osztozik, vagy a hivatalnokok vagy 

értelmiségiek hálózatának, amely a tekintélyt jelentő szövegek hasonló halmazára hivatkozik. 

Ez a megközelítés problematikussá teszi az olyan bevett feltevéseket, mint a "román" és a 

"germanista" törvények szétválasztása, a "nemzeti" vagy állami törvények mindenre kiterjedő 

volta, valamint a tanult (az akadémiai jogi doktrínával azonosított) jog mindenre kiterjedő 

egysége. Ezzel szemben támogatja az olyan témák feltörekvő kutatási érdeklődését, mint a 

"nemzetek" mesterségessége és összetettsége, a különböző jogi közösségek egyazon területen 

való együttélése, amelyeket az oralitás/írás vagy a jogmondás sajátos gyakorlata választ el 

egymástól, valamint a jogi kommunikáció "anyagiságának" hatása a jog tartalmára. Ez a 

módszertani váltás új aggregációkat és megosztottságokat fog sugallni, amelyek távol állnak 

azoktól, amelyeket a "nemzet", az "állam", a jogi gondolkodás áramlatai, valamint a vallási 

vagy filozófiai hitvallások által orientált történetírás művel. 

     Ez az elméleti modell hasznos lehet a következők megkülönböztetésének jelentőségének 

megvitatásához is. Ennek következtében a történetírói érdekek hagyományos egyensúlya 

sérül. A jogtörténetírás korábban szinte kizárólag az írott szövegeket hagyó jogra 

összpontosított, és különösen a korabeli jogi modelleknek - általános, doktrinális vagy 

hatósági tekintéllyel felruházott előírásoknak - megfelelő jogra. Ezzel szemben a szóbeli 

kommunikáción alapuló jogi konstellációkat, a szingulárisan ítélkező eseteket, a csak szóbeli 

adattárakban archiváltakat inkább minimalizálják és a történeti antropológia ködös zónájába 

szorítják ki. Az alárendelt vagy "periférián" élő népek jogának nagy része a szóbeli 

kommunikáció e világához tartozik, és ez gyakran így is volt egészen a a késő modern 

korban, és ezért szinte figyelmen kívül hagyta mind a hagyományos jogtörténet, mind a ius 

commune akadémiai doktrínája. Annak ellenére, hogy a tanult jog ipari dogmatikai 

termelésének (Pierre Legendre) hatalmas gépezete döntő súlyt jelentene az európai jogi 

kultúra jövőjére nézve, a középkori jog területi közös és akadémikus irányultságú közös 

víziója a középkori jognak problematizálható. A jogi kommunikáció helyi szféráinak, a 

"paraszti jognak" szentelt figyelem fontos eleme ennek a módszertani váltásnak. 

         Emellett úgy tűnik, hogy a tanult jog, kommunikatív szférának vagy diskurzusműfajnak 

tekintve, sokkal összetettebb, mint ahogyan azt korábban gondolták. A kommunikáció írott 

univerzumán belül a jogmondás két alapvetően elkülönülő szféráját különböztetjük meg. A 

kora középkori jogi írásbeli kommunikációt a "római jog újjászületése" előtti sajátos tanult 

közös európai jogként vesszük számba, bár a szisztematikus megközelítést nélkülözve, csak 

abban az értelemben közös, hogy közös iratsablonokat vett át. A közjegyzői vagy kancelláriai 

jog szférája - amely az okiratok írásával és közlésével, valamint gyűjtési és megőrzési 

technikáival kapcsolatban, a joghatások nyilvánosságra hozatalának egyik módjaként alakult 

ki - a XI. század előtti tanult jog egyik releváns, de a bolognai "reneszánsz" után is figyelmet 

érdemlő szférája. A másik jogi szféra a tudományos kommunikáció, a középkori jogtörténet 

hagyományos fókusza. A kommunikációs képességek mindkét esetben elérhetetlenek voltak 

az írástudatlan laikusok számára, és különleges készségeket igényeltek, amelyeket a tanult 

közegekben fejlesztettek ki, jegyeztek meg és adtak át, de amelyek mégis eltérőek voltak 

hatókörük, közreműködőik és diszkurzív stílusuk tekintetében. A tanult jog különböző 

rétegeinek megkülönböztetése, a szóbeli jog új felértékelődésével együtt, még jobban 

szétzilálja a történeti európai jog állítólagos egységét. 

       Hangsúlyozni kell az új akadémiai tanult jog (ius commune) jelentőségét az európai jog 

jövője szempontjából, bár el kell kerülni a jogtörténetíráson belül azt a történelmi tendenciát, 

hogy a kontinentális common law egyetemességét és egységét túlértékeljük, megfeledkezve 

hatékonyságának fontos területi és társadalmi korlátairól, és bagatellizálva azt a tényt, hogy 

írásbeliségén alapulva automatikusan létrehozta a kirekesztettek elsöprő univerzumát, amelyet 

eufemisztikusan a rustici kifejezéssel idézett fel. A szóbeli népi jogra fordított figyelem 
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növekedése fontos historiográfiai témává válik, korrigálva azt a tendenciát, hogy figyelmen 

kívül hagyták az írástudatlan parasztság jogi képviseletét. 

       Az utolsó megvitatandó kérdés a "Dél-Európa" fogalmának helytállósága, nevezetesen a 

fent leírt módszertani hangsúlyt figyelembe véve, amely a nagy regionális egységek helyett a 

szétszórtságot helyezi előtérbe. A fogalom a modern és kortárs Európa sajátosságainak 

leírására jött létre, olyan kulturális jellemzők hangsúlyozásával, mint a katolicizmus kontra 

protestantizmus, a kommunitarizmus kontra individualizmus, az affektivitás kontra 

racionalitás, és valószínűleg a győztes és a legyőzött Európa közötti ellentét kifejezésére. 

Valószínű ideológiai gyökereiken túlmenően e vonások vagy ellentétek egyike sem 

alkalmazható a középkori Európára. Az egyszerű kiterjesztés a mai érzékenységek 

átültetése a középkori európai kulturális és politikai egyensúlyokra drámai félreértésekhez 

vezetne. 

        A megosztottság mindenesetre megbirkózik néhány történelmi ténnyel. Tény, hogy Dél-

Európa (főként Délnyugat-Európa) meglehetősen szembetűnő közös vonásokat mutat, 

amelyek a jogtörténet szempontjából relevánsak. Szorosabb kapcsolatban állt a latin nyelvvel 

és kultúrával, a késő római közigazgatással, a császári kormányzat politikai hagyományaival, 

és a római jog örökségéhez és annak posztklasszikus vagy bizánci írott forrásaihoz. 

Ugyanakkor ez volt az alapja a legstrukturáltabb politikai egységeknek, nevezetesen a vizigót 

királyságnak, a lombard királyságnak vagy a szicíliai normann királyságnak. A római 

pápasággal való kapcsolata is szorosabb, mind vallási és politikai központként, mind pedig 

egy olyan kultúra és gyakorlat terjesztésének központjaként, amely erősen az írásbeli 

kommunikáción és a szövegek fizikai és szellemi feldolgozásának technikáin alapult, és 

amelyet az egyházi vagy világi dokumentumok előállításának, rögzítésének és őrzésének 

viszonylag sűrű hálózata támogatott. Hangsúlyozni kell a hivatalos és a tanult jog itáliai és 

ibériai hagyományának fontosságát, amely a késő Római Birodalom jogi és közigazgatási 

örökségének elterjedésében a klasszikus irodalom újjászületésével párosul, amely a 

muzulmán tudományossággal való kapcsolat révén vált elérhetővé. Később Dél-Európa az 

egyetemi kultúra korai terévé is vált. 2 

 

 

 

II. A jogtörténetírás kulturális kontextusa 

 

 

A középkori jog történetét Nyugat-Európában nagymértékben befolyásolták a (jogi) 

történetírás kulturális előfeltevései. Erősen befolyásolta a nemzetekről és szellemiségükről 

alkotott romantikus előfeltevés, de a jog intellektuális természetéről alkotott racionalista 

elképzelések és annak fokozatos, szisztematikus érlelése is. Végül az államközpontú tekintet 

("statalizmus") elősegítette a királyi kancelláriák joga iránti igen erős érdeklődést, ami a 

jogtörténeti narratívák nemzeti metszetét is ösztönözte. 3 Mára a történetírói hiedelmeknek ez 

az univerzuma elavulttá vált. A legfrissebb historiográfia a legfőbb jogtörténeti konstrukciók, 

mint például a "nemzeti jog" vagy az etnikai irányultságú jogcsaládok (mint például a 

"germán jog" vagy a "római jog") mesterséges konstrukcióinak teljes felülvizsgálatára 

vállalkozott. A "francia jog" mítoszának megkonstruálását a közelmúlt kritikai történetírása 

írta le.4 Bár gyökerei a tizenhatodik századig nyúlnak vissza, azt az elképzelést, hogy 

Franciaország sajátos "nemzeti" hivatással és ennek megfelelő "szellemiséggel" rendelkező 

jogot fejlesztett ki, a tizenkilencedik századi konzervatív történetírás építette fel, egy spontán 

institucionalizmus (A. Esmein, 1848-1913) alapján. A "nemzeti jog" kiépítésének projektje 

Spanyolországban még hangsúlyosabb volt, mivel számos, a nacionalizmus számára kedvező 

politikai konjunktúra adott volt. A XIX. század végén a spanyol nacionalizmus a spanyol 
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"hanyatlás" helyreállításának intellektuális projektjéhez kapcsolódott, amelyet a gyarmatok 

elvesztése, valamint a kubai és Puerto Ricó-i háborúkban elszenvedett vereségek tettek 

nyilvánvalóvá.5Ezt a nacionalizmust a Franco-rezsim még tovább fokozta, hogy legitimálja a 

"una, grande y libre" Spanyolország helyreállítására irányuló célját. A 6 félsziget perifériáin 

(Portugália, Navarra, Aragónia és Katalónia) a regionális jogot "nemzeti" jogként értelmező 

projektek jelentek meg. A régi autonomista érzésekkel és az állítólagos jogi sajátosságokat, a 

regionalista történészek a "nemzeti joghoz" hasonló szellemi egységként építették fel a 

regionális törvények történeti változatait. Olaszországban is a romantikus nacionalizmus és az 

állameszme építette fel az "olasz jog" képét. Ennek hátterében többé-kevésbé explicit módon 

a XIX. századi germanizmus állt, a Risorgimento államügynökségének a politikában és a 

jogban kifejtett egységesítő hatásának visszatekintésével kombinálva. Másfelől azonban 

felidézte a ius commune jogi iskoláinak köszönhető szellemi fejlődést is, amelyek közös 

dogmatikus kategóriákat alkottak, amelyek kompenzálták a regionális törvények 

sokféleségét. Mindezeket a perspektívákat folyamatos kritika éri. 7 

        Egy másik kiemelkedő jelentőségű fogalom a ius commune volt, amelyet az európai 

jogtörténet legfőbb tárgyának tekintettek. 8 A történetírás a ius commune fogalmára 

hivatkozott, hogy igazolja az "európai" közös jog hegemóniáját a helyi jogrendek felett. A 

közös jog vagy az összes európai jog számára közös normák forrása lenne, vagy a kollíziós és 

értelmezési szabályok olyan rendszere, amely az összefonódott partikuláris és tágabb 

értelemben vett jogrendek közötti ellentmondásokat szabályozza, és végül harmóniába kerül. 

A ius commune e felfogása jelentősen csökkentette a helyi jogok súlyát, és részben indokolta 

a jelenlegi jogtörténetben betöltött alárendelt szerepüket. A legújabb történetírás szerint 

azonban a ius commune és a iura propria közötti kapcsolatnak ez a hegemón modellje a tanult 

jogi doktrína kései eredménye, amely a kora újkorban rögzült, egy hosszú tanácstalansági 

időszak után, amelyben a common law-t inkább a római birodalmi jogként vagy a nemzetek 

jogaként/természeti jogként értelmezték, mindenesetre a helyi törvényekkel szemben kevésbé 

abszolút elsőbbséggel. Ez azt jelentené, hogy a common law egészen a késői időkig a helyi 

törvényekkel együtt létezett, különböző geometriák szerint, helyileg rögzítve. 9 

       Hipotézisünk az, hogy a látszólag valóban létező hasonlóságok megállapítása, amelyek a 

helyi jogszabályok bizonyos mértékű összevonását támogatják, nem alapulhat a "nemzeti 

szellem" vagy a közös "kultúra" fikcióján. Ez csak úgy érthető meg, ha a jogmondás közös 

gyakorlatát vesszük figyelembe. Ebből a szempontból a dél-európai jog vagy a kisebb "terek" 

identitásjegyei vagy a szóbeli jogi kommunikáció helyi szféráinak hasonló struktúráihoz, vagy 

a dokumentumok előállításának és közlésének analóg rendszereihez köthetők, a kancelláriák, 

azaz a királyi, uradalmi vagy önkormányzati politikai testületek közös intézményi keretein 

belül A normatív szabályszerűségeket a szöveges modellek vagy formulák puszta 

közlésével/másolásával magyarázni sokkal kevésbé kockázatos, mint hasonló kollektív 

érzékenységet vagy a jog homogenizálásának (vagy jogi-politikai központosításának) 

szándékos politikáját feltételezni. 

 

 

III. A szóbeli jog szférája 

 

Az általános történetírás hangsúlyozta a dél-nyugat-európai régió szélsőséges területi 

differenciáltságát, nemcsak a sokféle etnikai és nyelvi megkülönböztetés miatt  a népesség és 

mozgásuk között, hanem azért is, mert a különböző összefüggések voltak a kisebb csoportok 

életében.10 Az uralkodó nézetek szerint a magas középkorban a legtöbb jogi helyzetet a helyi 

szokások, szokások és gyakorlatok szabályozták, amelyeket fokozatosan felváltottak a 

teljesebb és szervesebb jogrendek, amelyeket regionális kompilációkban, városi jogi 

chartákban vagy a bárók vagy királyok kancelláriáinak jogában gyűjtöttek össze. 
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       Az Ibériai-félsziget jó példa a jogi közösségek mozaikjára. A telepesek különböző 

hullámai különböző etnikai-nyelvi elemeket hagytak maguk után - ibériaiak, kelták, görögök 

és föníciaiak, rómaiak, szuevik, vizigótok, később pedig a szíriai, jemeni és észak-afrikai 

muszlimok -, amelyek területi egységeket jelöltek ki. A történészek kiemelték, hogy a 

félszigetet az etnokulturális vonalak nagy foltjai helyett mikroközösségek (faluközösségek, 

völgyközösségek, falusi közösségek) jellemezték.11 A források úgy utalnak ezekre a 

mikrokörzetekre, mint amelyeknek volt valamilyen bírósági szervezetük, tehát valamilyen 

jogi személyiségük. Ezek a mikro jogi és politikai közösségek, diszkrét, de nagyon ellenálló, 

idővel fennmaradtak. A XVI. század végén Castillo de Bobadilla még mindig kiemelte e 

periférikus falvak jogi életének sajátosságait, amelyek a királyi tisztviselők ritka ellenőrző 

látogatásai során különleges eljárásokat igényeltek.12A tizenkilencedik század végén egy erős 

történetírói hullám e peremközösségek életmódját az állítólagos ősi közösségi kollektivizmus 

maradványaként értelmezte. A kommunitárius előítélet, mégis újítva a korábbi nézeteket, 

hajlamos volt a helyi jog sokféleségét is minimalizálni. 

        Itáliában is a XI. század környékén gyakori jelenség volt a kis vidéki községek létezése, 

differenciált közigazgatási és jogi struktúrával. A helyi jog történetírása azonban sokkal 

inkább az uradalmi és városi közösségek tanulmányozására irányult, figyelmen kívül hagyva 

a jogi szervezet diszkrétebb, elszigeteltebb és informálisabb csomópontjait. A huszadik 

század második felében a vidéki tanulmányok irányzatának előnyeit kihasználva a vidéki 

közösségek némi historiográfiai enyhülést nyertek, de mindenekelőtt társadalomtörténeti 

szempontból. 13A jogtörténeti tanulmányokat ezzel szemben sokkal inkább a kollektív 

identitás (universitas) jogi konstrukciójának dogmatikai aspektusai vonzották, és a helyi 

kollektív élet jogi szerveződésének legjobban dokumentált és formálisabb eseteire 

összpontosítottak, azokra, amelyek formális intézményekhez és dogmatikai konstrukciókhoz 

vezettek. Konkrétan a helyi jog meghatározása hajlamos volt azt feltételezni, hogy a helyi jog 

kanonikus modelljei a városi vagy regionális szokásjogot jelentik, kihagyva a széles körű 

feltűnésmentes normatív viselkedést, ahol a "törvény" és a mindennapi élet közötti 

különbségtétel kezdetleges volt. 

        A helyi jog pluralitása Franciaország esetében sem volt másként, mind Észak-

Franciaországban (pays de droit coutumier), mind pedig délen (pays de droit écrit). Ma az az 

uralkodó nézet, hogy paradox módon leginkább délen maradtak fenn a helyi szokások, mint 

önálló jogforrás, mivel elkerülték az írásbeli kompilációk szűrését. 14A XIV. század második 

felében Jean Boutillier (1340-95), egy népszerű Somme rurale szerzője elismeri a helyi 

szokások létezését, amelyek sokféle és gyakran finom módon, szokások (us), stílus (stille), 

rítusok (rite) vagy egyszerű közös betartás (observance commune) formájában 

nyilvánulhatnak meg (Liv. 2, tit. 7). Franciaországban azonban a történészek figyelmét a nagy 

regionális vagy városi coutumiers, és nem a helyi kisszerű bírói gyakorlat is felkeltették. 

Valójában a kevésbé formalizált és feltűnésmentes helyi jog, amelynek rugalmassága és 

tartóssága éppen a diszkréciójának köszönhető, figyelmen kívül hagyása a jogtörténet egyik 

állandó eleme, amely hajlamos a múltra vetíteni a korabeli állami és akadémiai jog 

láthatóságát és formális szimbólumait. Ezért a jogi "lokalitás" kezelése a jogtörténetírás egyik 

jelenlegi hiányossága, és nem csak abban, ami a középkorra vonatkozik. 15 

        A perifériás jogi foltok közös jellemzője. Ez azonban nem a jog "őseredeti" jellege, sem 

pedig az, hogy szorosan kapcsolódik a nyers élethez. Ehelyett a perifériás jogi foltok közös 

jellemzője az, hogy a szóbeli kommunikáció (mikro)szféráin alapulnak. A szóbeli támogatás 

határozta meg a helyi jog legmarkánsabb jellemzőit, amelyek közül néhányat már a középkori 

tanult doktrína is azonosított, amikor a "parasztok jogáról" (iura rusticorum) beszélt. A helyi 

törvények kis területeken voltak érvényben, minden szomszéd közvetlen megfigyelése előtt 

nyitva. Időtartamuk rövid emlékezeten alapult, amelyet két vagy három generáció tapasztalata 

és megfigyelése igazolt (40-100 év, ami megfelel az elévülési határidőknek). Tehát 
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dinamikusak voltak, a kontextusban bekövetkező mikro-változásoknak kitéve. Konkrét 

ítéletek emlékezetéből álltak, amelyeket példaként használtak más ügyek esetében, nem pedig 

"szabályokként", amelyeket a jövőbeni ügyekre is alkalmazni lehetett volna. A jog "bírói" 

jellege tehát felülkerekedett a szabályorientált (legyen az "dogmatikus" vagy "jogalkotási") 

jogon. Az iudiciákat úgy idézték fel - mindig stílusokba, rítusokba ágyazva -, mint amelyek 

szükségszerűen konkrét élethelyzethez és a res judicata kognitív és affektív körülményeihez 

kapcsolódnak, nem pedig absztrakt regulae-okhoz. Lehetővé tettek egy nem szakértői jogi 

ismeretet, amely a megfigyelésen és az idősebbek (gyakran formális igazságszolgáltatási 

tisztségeket betöltő scabini) emlékezetén alapult, bírák) vagy a közösség (probatio per 

turbam), 16bár az igazságszolgáltatási tisztségek folytonossága végül olyan szakértelmet 

eredményezhetett, amely a jogi beavatkozók egyfajta szakosodott csoportjához vezetett 

(közjegyzők, prokurátorok stb.). Mivel a helyi jog sajátos, az életgyakorlatokhoz kapcsolódó 

és a bennfentes tudás tárgya, nem rendelkezett azzal a személytelen és általános tekintéllyel, 

amely az írott jogot jellemezte, bár folyamatos ismétlése félig-meddig szakrális tekintéllyel 

ruházhatta fel. 

       E szóbeli helyi törvények kontextusa más jogi kommunikációs szférákat is magában 

foglal, amelyeket más kommunikációs technológia támogat - nevezetesen az írott szöveg, 

legyen az az alapítólevél, a törvénykönyv vagy akár a tudományos könyv. A jogokat vagy 

kötelességeket chartákban írták le; a királyi, földesúri vagy püspöki rendeleteket a misén vagy 

a falu főterén olvasták fel; a bíróságon dokumentumokat lehetett bemutatni; a tanult 

bíróságokhoz lehetett fellebbezni. Az érintkezés e pillanataiban a helyi törvények 

rugalmassága is próbára tehető volt. Az ősi falusi oklevelek (forais) megerősítésének portugál 

tapasztalatai azt mutatják, hogy az íratlan hagyományos jog és az írott megerősítő oklevelek 

tartalma közötti ellentmondás még a XVI. században is vitákhoz vezetett, amelyekben a 

királyi hatalom elfogadta a két törvény közötti hierarchiáról szóló tárgyalásokat, gyakran a 

régi szóbeli változatot részesíti előnyben. A "szokások" szokásjellegéről szóló francia vita 

egyben az írott jog ellentmondásos érvényesítését is jelentette a szóbeli jog régi 

hagyományával szemben: vajon a szokások írott kompilációi még mindig szokások voltak-e, 

amelyeket az eltérő helyi gyakorlatok bizonyítékai alapján félre lehetett tenni? Vagy az 

összeállítás és annak király általi ratifikálása megváltoztatta a helyi jog természetét, alávetve 

azt a királyi jog rendszerének? De az ellenkező helyzetben az általános írott jog nem mindig 

törölte el a helyi szóbeli jogot. A XII. századi lombard királyságban az udvari kancellária 

törvényének megléte nem akadályozta a helyi hagyományos jog hatékonyságát északon, míg 

Calabriában és a Jón-tenger partvidékén a bizánci jogot használták helyi jogként. 17Ugyanez 

volt a helyzet Kasztíliában és Leónban, ahol a vizigót jogot követő udvari politika nem törölte 

el a római-kelta gyökerű, illetve később és délebbre a muszlim hatású (mozarab) helyi 

törvényeket. 

      E helyi, szóbeli és kazuisztikus törvények historiográfiai elismerése episztemikus 

akadályokba ütközik. Egyrészt a források hiánya, másrészt a radikális antipátia a 

kazuisztikájuk - a konkrét ítéleten belüli mikrokontextualizációjuk, a csak az exemplum vagy 

az analógia intellektuális folyamatával történő kibővítésük - és a jogi narratíva mai modellje 

között, amely a jog absztrakt normákon és általános elveken alapuló leírására összpontosít. 18 

       A helyi jogok historiográfiai alámerülésének folyamata más tényezőknek is köszönhető, 

amelyek a jog és a történetírás dinamikájához kapcsolódnak. A XIII. század utáni vámok írása 

a korábbi jogi mikromegkülönböztetés elfedésének folyamatos hatását váltotta ki. A 

regionális szokások megírásában és összeállításában a regionális központokból származó 

informátorok verziója érvényesült, figyelmen kívül hagyva a helyi eltéréseket és 

sajátosságokat. Franciaországban, akárcsak Spanyolországban, a szokások redakciói 

mesterségesen egységesítik a nagy régiókat, bár belsőleg különbözőek. A romantikus 

jogtörténetírás még mindig ösztönözte a helyi törvények ilyen jellegű eltörlését. Egyrészt a 
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szokások regionalizálása megfelelt annak az elképzelésnek, hogy a szokások az etnikai és 

kulturális identitásból fakadnak. Másrészt a nagy regionális coutumiers olyan struktúrát 

fogadtak el, amely inkább az általános és absztrakt szabályok rendszeréhez hasonlított, ami 

megfelelt a korabeli jog standard formájának. 

        A statútumok történetének virágzása, különösen Olaszországban, szintén azzal a 

következménnyel járt, hogy a helyi törvényeket elrejtették. A városi statútumok iránti 

historiográfiai rokonszenv itt is a romantikus történetírás kereteivel magyarázható. A 

középkori városi elitek - akiket a jog emberei irányítottak - a XIX. századi történészek 

számára a demokrácia azon eszméjének hordozói voltak, amely a modern szabadságjogok 

eredetét jelentette. A közösségi elitek és a népi rétegek közötti feszültségeket a polgári 

polgárok és a népi csoportok közötti tizenkilencedik századi ellentétnek tekintették. 19 

 

 

IV. A szentírási törvény kommunikatív szférája 

 

A szentírási jog egy hálózat csomópontjai által közvetített jog volt, amely olyan írásokat 

hozott létre, amelyeknek a konfliktusok eldöntésére vonatkozó jogosítványokat adtak. Az 

írásos dokumentumnak azért volt tekintélye, mert a szabályokat és rendelkezéseket 

bizonyossággal közvetítette, ugyanakkor biztosította azok nyilvánosságát, és így feltételezte, 

hogy tartalmát illetően széles körű konszenzus alakult ki. Bizonyos esetekben ezt a 

megbízhatóságot és nyilvánosságot tovább fokozta, hogy az okirat aláírásokat és 

presztízsjegyeket mutatott, olyan formulákat tartalmazott, amelyek az aláírók (király, udvari 

mágnások, jegyzők, akiknek felhatalmazást adtak a hitelesítésre és a nyilvánosságra hozatalra 

- nevezetesen a közjegyzők) politikai tekintélyét idézték, vagy hogy a dokumentumot egy 

olyan személy, mint a pápa, a császár vagy a király archívumában őrizték, aki legfelsőbb 

hatalommal rendelkezett (probatio per archivum).20 A hamisítványok sokasága arról 

tanúskodik, hogy az oklevélnek ezek a tulajdonságai hogyan testesültek meg az anyagi 

szubsztanciájában ("vidimus chartam"), a mögöttes élethelyzettől függetlenül. Ha az okiratot 

elő tudták állítani, akkor bizonyítottá vált, hogy a közölt tények megtörténtek. Az írott 

dokumentum, anyagiságában, de per se valósághatást váltott ki, mint egy varázstárgy, amely 

thaumaturgiai hatalommal rendelkezik. 

       E tekintéllyel felruházott fikciók érvényessége az írott jog e hatékonyságát elfogadó 

emberek körére korlátozódott. Ez a szféra a hivatalnokokra, az "oklevélírókra" és a 

"felhasználók" körére terjedt ki, akik ragaszkodtak az okirati bizonyítékokhoz. Ezzel szemben 

azok, akik nem vettek részt egy ilyen kommunikációs szférában, inkább gyanakodtak az írott 

dokumentum által közvetített igazsággal kapcsolatban, és az élő tanúvallomásokat 

részesítették előnyben. 

       A hatósági hatások előidézése az okirat bizonyos anyagi jellemzőitől függött (írásos 

alátámasztás, kalligráfia, formulák, aláírások, jelek vagy az aláírók bélyegzői). A 

legjelentősebb társadalmi hatásokra vonatkozó dokumentumoknak ünnepélyesebb és 

szigorúbb formai modelleket kellett alkalmazniuk, míg a kevésbé jelentős hatásokra 

vonatkozó dokumentumoknak kevesebb formalitást kellett betartaniuk. Az okirati hatások e 

fokozatossági fokozata közül a jogi jogok előállítása volt a legigényesebb a formai 

követelmények tekintetében. A tekintélyre való hivatkozással járó utasítások adása volt a 

köztes kifejezés. Egyszerűen egy üzenet továbbítása vagy regisztrálása a jövőre nézve volt a 

legtriviálisabb. Az így kialakult hármas irattipológia - a kiváltságok, a megbízások és a 

levelek - volt az a közös tengely, amely körül a középkori kancelláriák tipológiája forgott. A 

pápai kancelláriában a jogok megadását az örökös privilégiumok (privilegiumok, nyolcadik-

kilencedik század, kerek pecsétekkel (signum rotatum) és subscriptiókkal) formalizálták. A 

fennmaradó kommunikációt - nevezetesen a juttatások odaítélését (litterae gratiosae), a 
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közigazgatási ügyintézésre vonatkozó utasításokat (litterae executoriae) és a titkos üzeneteket 

(litterae clausae) - kevésbé hivatalos levelek (epistulae, litterae missivae) formalizálták. 

Általánosságban elmondható, hogy ez a tipológia, amely a formán alapszik a dokumentumot, 

és jelezve annak hatásainak fontosságát, Európa minden kancelláriájának, legyen az nyugati 

vagy keleti, közös mintája volt. 21 

         A dokumentumra való összpontosítás lehetővé teszi számunkra, hogy a középkori jog 

történetének bizonyos aspektusait másképp vizsgáljuk meg. Egyfelől kiemeli a 

dokumentumszakértő fontosságát a politikacsinálóval szemben. Ha az utóbbi hirdette is a 

hatalmi előjogait, akár abszolút előjogokat is, az előbbi volt az, aki értékelte az oklevél 

kiadásának lehetőségét, és aki döntött a megfelelő sablonról, valamint a megfelelő 

záradékokról a kilátásba helyezett cél elérése érdekében. A királyok a kancellároktól függtek, 

már az oklevél elkészítésének legelőkészítőbb szakaszától kezdve, és nem csak a pecsételés és 

a tartalom jogszerűségének ellenőrzése idején. Ezek a tisztviselők viszont olyan okleveles 

hagyományokra támaszkodtak, amelyeket nem mertek figyelmen kívül hagyni. Amikor új 

igények merültek fel, igyekeztek azokat a meglévő formanyomtatványokba és formulákba 

illeszteni, esetleg eredeti funkcióikat átalakítva. Másrészt a formai hasonlóságok a jogi 

rendszer hasonlóságaira utaltak. Ezért az akták "ruhája" (vestitum) döntő volt a jogi keret 

megítélésekor. 

       Úgy tűnik, hogy a XII. században a kancelláriák által kiállított oklevelek számának 

növekedése rohamos növekedésnek indult. A pápai adminisztráció reformját (XI. század, 

"gregorián reform") követően a pápai kancellária egyre több kiváltságokat odaítélő vagy 

szabályokat megállapító dokumentumot (litterae és bullae) állított ki. A szicíliai normann 

királyságban a királyi kancelláriának az 1130 és 1198 közötti időszakból mintegy 500 

oklevele maradt fenn. Nyugat-Ibériában a vizigótikus szentírási hagyomány súlyát lehetett 

érzékelni. 22Az Asztúria-León Királyság kis területéről a IX. századból kb. 100, a következő 

két évszázadból pedig több mint 3000 oklevél ismert. A még mindig nem teljes Portugália 

területén a királyi kancellária feljegyzései 1217-ben kezdődnek; 1253 és 1279 között 750 

dokumentumot tartanak nyilván, köztük joghatóságok adományleveleit, városalapítási 

okleveleket, emphyteusis (birtokbérlet), kompozíciós okleveleket, bírósági ítéleteket, valamint 

néhány törvényt és szerződést. 23Franciaországban 1395-ben 14 000 mandátumot, 730 

községi oklevelet és 426 kiváltságlevelet (diplômes) pecsételtek le. A 24királyi kancelláriában 

készült okiratokon kívül másokat a tartományi, egyházi vagy világi jegyzők dolgoztak ki. 

Ezek a dokumentumgyártók közös hegemón dokumentumnyelvet használtak: A latin nyelvet. 

A népnyelv (communis sermo, lingua nativa) használata a dokumentációban szintén 

előfordult, de csak később.25 Ha a latin biztosította a kommunikációt az egész hálózaton 

belül, Rómától Lisszabonig, Palermótól Besançonig, a különböző népnyelvek jelenléte 

megkönnyítette a laikus és írástudatlan lakosság bevonását. 26A kommunikációs hálózat 

egységét maga a dokumentumok anyagisága is jelentette, például az írás anyagi alapjának 

elkészítésére szolgáló azonos technikák és a közös kalligrafikus szabványok megléte. 27Az 

"európai" írásmódok, mint például a carolina (800-tól 1200 körülig, Karoling Birodalom és a 

Szent Római Birodalom), a curial (pápai kancellária a XII. századig) vagy később a gotica 

(fekete betű, textura 1150 körül, Északkelet-Franciaország és Hollandia) használata jelezte az 

iratok írásművészetének az Európa közép-nyugati részén található írásközpontokhoz való 

kapcsolódását. Ezzel szemben a  "regionális" írások - mint például a vizigót, a beneventai és a 

merovingiai - látszólag a kommunikáció helyi szféráit vagy akár a szélesebb körű 

dokumentációs normákkal szembeni ellenállás regionális zugait jelezték.28 Más, az egyetemi 

irodákban kialakított sajátos kalligráfiák és iratsablonok - a littera Bononiensis, littera 

Parisiensis, littera Oxoniensis - később jelentek meg, és egy új, akadémiai jellegű 

kommunikációs szféra kialakulását jelzik. 
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       Elmondható, hogy az írásos jogi eszközök elterjedt használatának ez a területe Itáliára, 

Ibériára és Dél-Franciaországra terjed ki. A Karoling és az Ottó Birodalom közigazgatásán 

keresztül Közép-Európára is kiterjed. Anglia is korán kapcsolódik. A szicíliai királyságon 

keresztül a mediterrán oklevélhagyomány, a bizánci vagy a muszlim, átvételre került. Bár 

Észak- és Közép-Európa felé is kiterjedt, ez a világ a magjában dél-európai volt. 

         A jogi kommunikáció írásbelisége mélyreható következményekkel járt a szentírási jog 

terjedelmére és tartalmára nézve. A jogi formulák és normák felszabadultak a tér- és 

időkorlátok alól, mivel az írott szövegek könnyen terjedtek. Időbeli fennmaradásuknak csak 

az írásos hordozók anyagi tartóssága szabott határt. Az írott szabályok és formulák sokkal 

inkább megmaradtak az időben, mint a szóbeli üzenetek a közösségek emlékezetében. Amit 

azonban terjedelemben nyertek, azt elvesztették a népi hitelességben, mivel a szóbeli és 

személyes tanúságtétel karizmája meghaladta az írott szó képességeit. 

        A kancellári jog széleskörű közölhetősége olyan szöveges hivatkozások univerzumát 

hozta létre, amely elindíthatta az "európai jog" első hullámát, amelynek főszereplői 

kancellárok, közjegyzők és ügyfeleik voltak szerte Délnyugat-Európában. 29 Ez a jogi 

közösség nem terjedt ki a társadalom egészére, és nem is kulturális vagy etnikai identitáson 

alapult, ahogyan azt a romantikus történetírás elképzelte. Egyszerűen csak hasonló 

dokumentációs technikákat használt, lehetővé téve a kommunikációt egy világosan 

differenciált szereplők közössége között, akik jogi tartalmakat rögzítettek írásos 

dokumentumokban, és így közös modelleket, szöveges gyakorlatokat és emlékeket hoztak 

létre, amelyek a differenciálódás tényezői (nyelv, szokások, törvények) felett lebegnek, egy 

"elsődleges oralitás kultúráján" belül. 30 

       Ráadásul az írásos dokumentum lényegessége sokkal megbízhatóbb bizonyítékká tette 

azt, legalábbis bizonyos hatalmi körökben. Ezért az írástudó körökben az írás egyre nagyobb 

bizonyító képességre tett szert, párhuzamosan a közösség előtti előzetes kihirdetéssel (publica 

fides). Megbízhatósága miatt az írást a szóbeli bizonytalanság által a jogba bevezetett 

visszaélések kijavításának és elkerülésének formájának tekintették. A szóbeli szavak 

puhasága által lehetővé tett korrupciót az írott szó merevségével kellett orvosolni. Az 

írásbeliség elfogadása adta meg a királyoknak a lehetőséget arra, hogy a hagyományos jog 

biztonságos - és végül "javított" - változatát létrehozzák. A Vizigót Kódex egyik törvényében 

(I, 2.4) megjegyzik, hogy a jog első tulajdonsága az volt, hogy egyértelműen kimondja a 

hagyományos jogot. Ez az egyértelművé tétel kifejezetten a jog könyvbe írásával függ össze. 

Az 1140-ben Arianóban vazallusainak bemutatott települések (assise) proemiumában II. 

Roger szicíliai király, miután kiemelte, hogy a királyok egyik feladata a következő volt, hogy 

javítsa és megreformálja a szokásokat ("reformare", szó szerint: új formát adjon), arra kéri a 

jelenlévőket, hogy "bizalommal" fogadják el az általa kihirdetett és "e könyvben" 

megjelenített törvényeket.31 Az epizód aláhúzza a törvények írásba foglalásának (könyvek, 

charták) fontosságát, mint a törvényhozás állandó tekintélyének megfelelő, örökké tartó 

támasztékot. A jó jog és az írott jog közötti ilyen megfeleltetés az első jogalkotást inkább a 

formai változtatás ("reformare") szükségességéhez, mint a normatív tartalom újításához 

köti.32 

      Bár az a gondolat, hogy az írás az igazolás egyik formája, már az Alsó Római Birodalom 

jogi hagyományában és Justinianus kompilációjában is jelen volt, valószínűleg a vizigót 

királyság az, amely a legjobban dokumentálta az írásbeli jogi kultúra hatását a magas 

középkorban. Európa akkoriban kulturálisan fejlettebb területét fedte le, 33ahol az Alsó 

Birodalom jogi hagyományai (különösen a Theodosiánus kódex) fennmaradtak. Sevillai 

Izidor (560-636 körül) még ezeket a római könyveket használhatta Etimológiái (630 körül) 

elkészítéséhez. Az írásos kódexek közölhetőségét kihasználva a vizigót királyok általános 

érvényű és következetes elvek által vezérelt jogot alkottak, különösen egy olyan elméletet, 

amely szerint a 34, amely a király által kiadott törvénykönyvekben rögzített királyi jog 
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kizárólagos érvényességét követelte. Az érvényes törvényt kifejezetten könyvként 

azonosították, és a többi törvény tilalmát is kifejezetten úgy írták le, hogy az a hamis 

törvénykönyvek fizikai megsemmisítését vonta maga után. Az 35egyes okiratok tekintetében 

is a vizigót jog nagy hangsúlyt fektetett az írásra, ami a különböző adathordozókra írt okiratok 

megszaporodásához, valamint a sajátos használatú és jelentésű okirati minták (formulák) 

rögzítéséhez vezetett. 36 

        Másrészt az írás objektivitást és némi absztrakciót adott a tartalomnak, kikapcsolva 

annak egy adott kontextussal való kapcsolatát. Ha az üzenetnek ez az absztrakciója (vagy 

reifikációja) csökkentette is a dokumentum személyes és karizmatikus tekintélyét, az viszont 

időtlen hatókörrel és tekintéllyel ruházta fel azt, és feltételezett egy személytelen és félig 

mágikus erőt, amely feltehetően egy ősi tekintélytől származik. 

       A szentírási jogi kultúra bevezette a jog előállításának, terjesztésének és alkalmazásának 

folyamatába a többféle iratszerkesztési technikában képzett hivatalnokok csoportjának 

speciális közvetítésének szükségességét, kezdve az írással és az olvasással, de kiterjedve az 

iratok készítésének és megőrzésének művészetére is. A csökkent írástudással rendelkező 

társadalmakban e közvetítés jelentősége a társadalmi hatalommegosztás folyamataiban óriási 

volt, és egy írástudó csoport politikai dominanciáját indította el, amely tulajdonság - 

különböző változatokban - az európai jogi kultúra és társadalmi-politikai egyensúly állandó 

eleme maradt. A vizigótok és a burgundok voltak az előfutárai a törvények összeállításával és 

a jogi okiratok formalizálásával kapcsolatos írástudó bürokrácia létrehozásának. Ez a vonás 

azonban - amely meghosszabbította az Alsó Birodalom római közigazgatását - a Meroving és 

a Lombard királyságokat és a Karoling Birodalmat is jellemezte. 

A kancellárok és a közjegyzők nagyon fontos szerepet kezdtek játszani a jogi emlékezet 

előállításában, valamint a társadalmi és politikai helyzetek formalizálásában, az általuk 

ellenőrzött dokumentum-modellek hagyománya szerint. 

       Valószínű, hogy az írásbeliségnek e szentírási elitek általi elfogadása is befolyásolta a 

"népgyűlések" alkotó szerepének eltűnését. A politikai döntéshozatal folyamata fokozatosan 

áttevődött a királyokat körülvevő kancelláriai írástudók körére. Bár a gyűlések még mindig a 

törvények nyilvános kihirdetésére gyűltek össze, ez valójában nem járt együtt az intézkedések 

megvitatásával és jóváhagyásával, hanem csupán a törvény közlésének segítése volt ("cuncto 

populo adsistente", Liutprando Law, 1, pr). Az 37írásos dokumentáció fejlődése és a hozzá 

kapcsolódó bizonyítékok presztízse a dokumentumot a nyilvánosság biztosításának új 

módjává teszi önmagában, mellőzve a cselekményeknek a gyűlés előtti megvalósítását. 

A dokumentumok kezelése számos speciális technikai képességet igényelt. Ezek közül a 

tartalmi megfogalmazás, amely az írásbeli megfogalmazás (grammatica, rhetorica) ismeretét, 

valamint az okirati formulák elsajátítását igényelte; vagyis a helyes megfogalmazás 

művészetét, amely nemcsak elegáns, hanem a joghatások szempontjából is hatékony. Ezt a 

tudást az okiratok olvasásának és társadalmi hatásuk megfigyelésének gyakorlatával, valamint 

a kancellária rutinjainak tapasztalatával sajátították el. A kancellária tagjai utasították a 

döntéshozókat (és nagyon gyakran rá is kényszerítették őket) a sablonok, záradékok és rítusok 

elfogadására. Idővel megjelentek az írnokok képzésére szolgáló iskolák, amelyek érintkezési 

zónát képeztek a kancelláriák szentírási jogának és az egyetemek tudományos jogának 

kommunikatív szférái között. 38 

       A IX. századtól kezdve a késő császári, bizánci és arab hagyományok hatására Dél-

Itáliában, valószínűleg Ravennában és Velencében, a pápai és lombard kancelláriák hatására 

Rómában, Páviában, Beneventóban és néhány fő kolostorban is kialakultak e jogi kultúra 

magjai.39 Chabannes-i Ademar (egyházi írnok és író, 989-1034 körül) Lombardiára mint az 

ilyen jellegű tudás ("fons sapientiae") forrására hivatkozik, Beci Lanfranc (1089-ben halt 

meg) pedig), aki Páviában született jegyzői családból, később egy franciaországi 

székesegyházi iskola magisztere, végül Canterbury érseke és az angol-normann királyok 
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udvarának befolyásos személyisége, az irodalmárok számára szokásos módon Páviában tanult 

művészeti és világi jogi iskolában ("in scholis liberalium artium et legum saecularium ad 

morem suae patriae" )40. 

        Páviában a nyolcadik és kilencedik században valóban egyedülálló tevékenységet fejtett 

ki a jogi írások előállítása és terjesztése, mint például a Liber legis Longobardorum (vagy 

Papiensis, 1050 körül) - a lombard és frank királyi ediktumok gyűjteménye -, valamint a Lex 

Lombarda és a hozzá tartozó kommentárok (1070-ig), amelyek egy, a jogi hagyományban 

addig ismeretlen irodalmi műfajt, a concordantia-t tartalmazzák, és egy alapvetően a 

tudományos környezethez kapcsolódó szövegalkotási gyakorlatot dokumentálnak. Provence 

és Hispania ebben a nyugati kontextusban kiemelkedő helyet foglalt el, mint a jogi 

kancelláriakultúra központjai.41 Egyrészt az ötödik és a hetedik század között itt készült a 

római és a római vulgáris jog három jelentős gyűjteménye - a vizigót kódexek -, valamint egy 

fontos kánongyűjtemény, a Colectio Hispana. Másrészt, mivel a vizigót jog előírta az 

írásbeliséget. a különböző szerződések (adásvétel, csere) bírósági elismerésének feltételeként 

írta elő, 42a magánjellegű írásos szerződések számát tekivtve a dokumentumok a hatodik 

század óta egyre nagyobb számban jelentek meg. A mai napig fennmaradt dokumentumok 

alapján a keresztény Ibériában a X. századi jogi dokumentáció megduplázta az angolszász 

területét. A valószínűleg a székesegyházi és kolostori iskolákban (Toledo, Sevilla, Zaragoza, 

Braga-Dume) működő ibériai proto-akadémiai jogi kultúra kiterjedését a sevillai Izidor 

enciklopédikus művében található források gazdagsága alapján lehet felmérni. 43 

       A királyi kancelláriát a kancellár irányította, aki a királyi környezet egyik legfontosabb 

tisztsége volt, és általában a király első politikai tanácsadója. A kancelláriába titkárok, 

hivatalnokok és jegyzők is tartoztak, akiknek tekintélye a királyhoz való közelségükből 

("camera") eredt, de hatalmuk mindenekelőtt abból a tudásukból fakadt, hogy hogyan kell a 

politikai életet dokumentumokban átírni. Ezért erős leegyszerűsítés azt állítani, hogy a 

kancellária a királyi politika eszköze volt. Valójában a kancellária tagjai a magas politikát, a 

diplomáciát és a belföldi kormányzást, beleértve a legfelsőbb igazságszolgáltatást is, vázolták. 

Ebből a szempontból a kancellária volt az a hely, ahol a politikát a jog öntőformáiban 

formálták, ahogyan ezeket a hivatalnokai meghatározták. 

           Forrásaink szerint ezek a tisztviselők több, egymástól gyakran nagy távolságra lévő 

dokumentumkészítő központban dolgoztak. A körforgási hálózatok az azonos egyházi rend 

(Cluny, ciszterciek) kolostorai és/vagy ugyanazon család vagy ugyanazon feudális enteriőr 

uradalmi udvarai voltak. A világi egyház térsége egy másik nagy forgalmi hálózatot alkotott, 

amely a pápai és püspöki kancelláriára terjedt ki. E szentírási csomópontok némelyike 

kölcsönösen összekapcsolt hálózatokon osztozott. A helyi bíróságokon történő okirati 

bizonyításon keresztül, valamint a szóbeli kultúrákban kapott visszajelző dokumentumok 

rögzítésén keresztül hatottak a helyi jog hálózatára. A XI. század után az oklevélírás az 

akadémiai fórumokba is bekerült, mivel egyre több diák és professzor tartozott a 

kancelláriákhoz. A kommunikációnak ezen az összefonódott geometriáján keresztül egész 

Európában elterjedt egy sor iratírási modell. Az általános formulák lokalizálása kontextuális 

értelmezéssel vagy a megfogalmazás enyhe változtatásával működött, leküzdve a különböző 

kulturális hátterek és használati kontextusok közötti különbségeket. A perifériás központokból 

új modellek érkeztek, amelyek aztán az egész hálózatban keringtek. Példa erre a földek és 

tulajdonosaik felsorolására szolgáló muszlim sablon (dîwân al-majlis) sikere a keresztény 

kancelláriákban, mint a királyi és uradalmi jogok és joghatóságok nyilvántartásának írásos 

eszköze, mint például a szicíliai Catalogusban. Baronum (XII. század közepe) vagy a 

portugál Inquiriçőes (1220 körül),44 az angol Domesday Booknak megfelelő déli 

dokumentumok. 

        Ezek a formulagyűjtemények teljes vagy részleges változatban a középkori egyházi és 

világi könyvtárakban keringtek. Az ezeket tartalmazó könyvek kölcsönzés, adományozás és 
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vásárlás tárgyai voltak.45 Jegyzőkkel és írnokokkal együtt vándoroltak egyik kancelláriából a 

másikba. A bennük található megoldások befolyásolták az egyes dokumentumokat és a 

bírósági döntéseket. A szöveges "egybeesések" szempontjából a Lupoi által szolgáltatott 

leltár46rendkívül tanulságos. Megmutatja, hogy a dokumentumok megfogalmazása - a 

technikai jellegű szavaktól és záradékoktól kezdve tartalmát a közös 

dokumentumformátumokra és elnevezésekre - folyamatosan ismétlődik Nyugat-Európa jogi 

dokumentációjában. Az automatikus visszakeresés segítségével végzett szisztematikus 

vizsgálat minden bizonnyal még látványosabb eredményeket fog produkálni. 

        A dokumentumnak ez a központi szerepe előképe annak, amit a későbbiekben a civilt? 

della carta (bollata) néven fogunk emlegetni, vagyis egy olyan civilizációnak, amelynek 

stabilitása az egyéni és a kollektív élet legfontosabb helyzeteinek dokumentumokban való 

lejegyzésén alapult. A középkori jogi kommunikáció egy sajátos szférájában a jogi 

íráshagyománynak ez az elsőbbsége lehetővé teszi, hogy a középkori jog történetének olyan 

narratíváját építsük fel, amely nem a jogi intézmények vagy a jogi gondolkodás lényegére, 

hanem az iratmodellek történeti profiljára, terjesztésére, használatára, megőrzésére és 

hagyományára irányul. 

        Erre példa a "jogalkotás" vagy a "kodifikáció" története. A jelenlegi történetírás a 

"jogalkotást" politikai projektekhez, nevezetesen a királyi hatalom megerősítéséhez, vagy 

jogtechnikai programokhoz, például a jog központosításához és racionalizálásához köti. 

Azonban még ha feltételezzük is, hogy léteztek ilyen szándékok, akkor is szükség volt 

dokumentumformulákra. Ebben az értelemben a "jogalkotás" kezdetben egy szövegsablon 

volt, egy szövegtechnológia, amely a nagy terekben érvényes, kizárólag a személyek és 

helyzetek absztrakt kategóriáin uralkodó általános jog megalkotására szolgált. Ennek 

megfelelően a középkori jogalkotás története ennek az új dokumentumsablonnak a 

kialakulására összpontosítható, amely a korábbi írásbeli elemeket ötvözte és átformálással, 

újdonságokkal gazdagította, az élethelyzetek írásba foglalásának speciális ismeretein belül. 

Kezdetben nem létezett a "jogalkotást" tartalmazó dokumentumok sajátos sablonja, annak 

ellenére, hogy a mai jogtörténet szerint a jognak ebben a korszakban egyediséget 

tulajdonítanak. Amit ma "jogszabályként" azonosítunk, az többféle dokumentumtípusban 

formalizálva jelenik meg, anélkül, hogy speciális kezelés tárgya lenne és rögzítésnek.47 A 

"jogalkotási" ügyeket nagyon gyakran a tisztviselőknek vagy bíráknak küldött utasítások 

(mandátumok) közvetítették. Máskor egyfajta királyi nyilatkozat volt, amelyet a királyság 

mágnásai ratifikáltak, és mindenki pecsétjével pecsételtek le, mintha egyfajta szerződés lenne, 

amelyet egymás között írtak alá. A "törvények" tehát olyan királyi rendelkezések vagy 

megbízások voltak, amelyek különböző célokat elégítettek ki, és amelyeknek különböző 

alkalmazási területei voltak. Néha új és általános rendelkezéseket tartalmaztak; mások csak 

hitelesítették (adprobare) a már létező jogi szabályokat; megint mások parancsokat adtak a 

tisztviselőknek vagy a királyi hivatalokat irányították. Társadalmi hatásuk és jogtörténeti 

jelentésük nagyon különböző volt. Csak a jog jelenlegi fogalmának visszamenőleges 

alkalmazása - az uralkodótól származó, általános és absztrakt, írott megbízás - adhat egységet 

ezeknek a szétszórt dokumentumtípusoknak, egyúttal létrehozva a "jogalkotás" olyan 

historiográfiai jelentését, amely nem felel meg a kora középkor egyetlen történelmi tárgyának 

sem. 

 

 

V. Az akadémiai törvény 

 

 

Mivel a kötetben szerepel egy fejezet a tanult jogtudósokról és jogukról, a következő 

szövegben csak a témát tárgyaljuk az ebben a részben alkalmazott narratív stratégiával. A jog 
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proto-iskolasztikus szférájának eredeti környezetét ugyanazok a tanult központok integrálták, 

amelyek a XI. századra jogi tekintéllyel bíró írásos szövegeket hoztak létre. Amint láttuk, az 

oklevélírói gyakorlat az érvényesség formális követelményeit állította fel ezekkel az írásokkal 

szemben: egy bizonyos nyelvezetet, egy elbeszélői stílust, sajátos hatású oklevélmintákat 

vagy formulákat, a hitelesség bizonyos jeleit, a rögzítés és archiválás bizonyos formáit. 

Mindez egy olyan tudás tárgyává vált, amelyet tanítani kellett (ars dictaminis). Ezek voltak a 

jogi írásművészeti iskolák eredete szerte Dél-Európában. Még a távoli ibériai északnyugaton 

is a tizedik és tizenegyedik századból származó iratok arra utalnak, hogy létezett egy 

meglehetősen állandó csoportja az oklevéltechnikusoknak, akiket szakmai tekintélyük miatt 

vagy azért neveztek magistri-nak, mert szerzetesi iskolákban tanítottak. 48 

       Ezeknek az iskoláknak a tudása még mindig nagymértékben függött a 

dokumentumalkotás művészetétől, a retorikától a diplomáciáig.49A jogi dokumentumok 

felfedezése, gyűjtése és szerkesztése a kancelláriákban meglévő források feldolgozása szintén 

a tevékenységük részét képezte, így születtek meg a római és kánoni szövegek kompilációi 

vagy azok összefoglalói (Lex Romana canonice compta, IX. század vége; Lo Codi, Provence, 

1162 körül; Suma perusina, X. század). Ezzel szemben a jog anyagi jogi aspektusait kevésbé 

művelték, mivel ezeket a tanult köröket elnyomta a források "birodalmi" tekintélye, amelyek 

szabad értelmezését ráadásul a bizánci és a vizigót törvényhozástól kezdve többször is 

megtiltották. Mindenesetre néhány jogi szabály kezdett rögzülni, amelyekre az esetek 

megoldásához hivatkoztak.50 Giovanna Nicolaj joggal hívja fel a figyelmet ennek az 

ismeretanyagnak a "dokumentalista" hangvételére - elsősorban az okiratra összpontosítva, 

annak keletkezésétől a használatáig és rendeltetési helyéig -, és azt javasolja, hogy a magas 

középkori jogtörténetírásnak lehetőleg a könyvek vagy oklevelek keletkezésének és 

terjesztésének, a formulák elkészítésének és továbbításának, valamint a jogi dokumentalizmus 

oktatási központjainak megszervezésének történetére kellene irányulnia, mint a társadalmi 

élet jogi formáinak feltárására.51 E nézőpont szerint a XI. századi "jogi reneszánsz" története, 

mielőtt a római jog újjászületésének története lett volna, a szentírási kultúra szférájának 

megszilárdulásának és végül a tudományos kultúra új szférájává válásának története lett 

volna. 

        A XII. században egyértelműen megjelenik a jogi kommunikáció új területe, amely 

egybeesik az egyetemek intézményi modelljének sikerével és elterjedésével, olyan 

központokéval, ahol a jog olyan ismeretek tárgya volt, amelyek nem szorosan a kancelláriák 

okleveles gyakorlatához kapcsolódtak, hanem általánosabb szándékkal. Először a tekintélyes 

szövegek magyarázata; majd egy autonóm diskurzus kialakulása, amely széles körben a világ 

jogi modelljeihez igazodik. A szigorúan dokumentalista szempontok (írás, iratszerkesztés és 

archiválás) inkább eltűnnek. Az új jogi ismeretek a retorika olyan elemeit importálták, 

amelyek a puszta dokumentumszerkesztés szempontjából nélkülözhetőek voltak, de nagyon 

hasznosak a bírói érvelés vagy a jogi szövegek felhasználása szempontjából a kor 

kulcsfontosságú politikai vitáiban. Ezzel szemben a puszta dokumentalista ismereteket 

elvetették. A retorika beépítése a fogalmi egységek és általános szabályok kialakításának 

kedvezett, amelyek a jogi alapot képezték,  és ez alatt a megkülönböztetések a mérvadó 

szövegeket a mindennapi élethez igzították  ("diversi, sed non adversi", Chartres-i Ivo, 1040-

1116). 52 

        A középkori jogi iskolák története jól ismert.53 Ezen összefoglaló céljaira elég azt 

hangsúlyozni, hogy velük egy autonóm jogi hálózatot hoztak létre és egy kommunikáció 

alakult ki. Az egyetemek hálózata dél-európai kulturális jelenség. A tizenharmadik század 

végére egy sem volt Itáliában, öt Ibériában, kettő Provence-ban és csak három Európa többi 

részén (Oxford, Párizs és Cambridge). A tizenötödik század végére az olasz félszigeten 

tizenkilenc, Provence-ban tizenegy, Ibériában pedig tizenhárom egyetem működött. Ezzel a 

negyvenhárom déli egyetemmel szemben Európa többi részén huszonhét volt. Ez az új jogi 
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tudás nem váltotta fel a szentírási törvényt. A kezdeti időkben művelőik ugyanolyanok voltak. 

Sok akadémikus jogász a kancelláriákból érkezett, ahová akadémiai képzésük után 

visszatértek. Irnerio a főbb szerződések sablonjait tartalmazó művet készített (1116 körül).54 

Ezzel szemben a Liber papiensis, amely a paviai lombard udvarban, még az "egyetem előtti" 

időszakban íródott, előrevetítette azokat a stílusjegyeket, amelyek később akadémiai körökben 

elterjedtek, mint például a konkordancia, a tekintélyes szövegek szembeállítása, amely 

jellemzően az okiratszerkesztési céltól független jogforrástanulmányt jelentett. 

        A két kommunikációs szféra fokozatosan eltávolodott egymástól. Mindegyikben a jogi 

szereplők különböző körei érintkeztek. Mindegyikükben a jog sajátos felhasználási módjainak 

legmegfelelőbb tekintélyforrásokat választották ki: míg a kánonokban a Digesta, 

szakszerűsége és kiterjedtsége miatt, igen kevéssé volt használható, addig az egyetemi iskolák 

nagy hangsúlyt fektettek a római jogászok gyakorlati tanácsaira, amelyek tele voltak 

gyakorlati tanácstalanságokkal, de tudományos vitákra serkentőleg hatottak. Ezzel szemben a 

korabeli törvényhozási jogra való összpontosítás a 18. század végéig nagyrészt hiányzott az 

egyetemről. Mindkét szférában eltérő tartalmú és célú tudást termeltek. Az akadémiai jogi 

kommunikáció hálózatában elsősorban a professzorok és diákjaik vettek részt. Ám 

fokozatosan az ő óráik és írásaik tartalma megfelelt a "gyakorlati" érdekeknek, különösen a 

bírói környezeten belül. Emellett az egyetemen kívüli tudományos beavatkozás lehetőségei 

végül a professzorok számára is érdekessé váltak, akik szaktudásukat a bírósági követelések 

(allegationes, decisiones) alátámasztására használták fel. 

        A két szféra integrációja azonban korántsem volt teljes. Sőt, mindkettő, kölcsönösen, 

megvető képet alakított ki magáról. "Chi non ha Azzo, non vada al palazzo" - hirdették a 

tudósok, ugyanakkor "tudatlan szamaraknak" ("asini Ignoranti") nevezték azokat a 

jogászokat, akik a kommunális kancelláriákban vagy "advogaditos"-nak (kisjogászoknak) 

fogalmazták meg a statútumokat, illetve azokat, akik csak a helyi jogot használták fel a 

vádaskodásaikban. A "gyakorlati" jogászok azt válaszolták, hogy az akadémikus jogászok 

finom, de semmitmondó pontjainak semmi közük a jog gyakorlati alkalmazásához. 55 

        Figyelmet érdemel a szokás, a jogalkotás és az új akadémiai jogi doktrína közötti 

kapcsolat akadémikus felépítése. A jogászok számára a kancelláriák, a törvényhozás és a 

szokás első rendű normatív valóság volt. A királyi törvényhozás és a statútumok gyakran 

megalapozták elsőbbségüket minden más forrással szemben - nevezetesen az akadémikusok 

állítólagos ratio scripta-jával szemben. Ezzel szemben a helyi jognak az akadémikusan 

képzett jogászok általi olvasása inkább eltörölte ezeket a "tudatlan" emberek által elképzelt 

hierarchiákat, mivel csak a tanult bölcsesség - és nem a királyok vagy a közösségi kormányok 

akarata vagy hatalma - szabhatott határokat az "ész birodalmának". 56A szokásjog 

akadémikus doktrínája is folyamatos erőfeszítésekkel igyekezett megőrizni a bírák 

mérlegelési jogkörével szembeni felsőbbrendűségét, kidolgozva a iudicis arbitrium elméletét, 

amely szoros határokat szabott a bírák találékonyságának, a döntés racionalitásához kötve 

őket, ahogyan azt a doktrinális jog megállapította. 57 

       A doktrinális jog egyetemi körökön kívüli érvényesítésének másik stratégiája az olyan 

"kódexek" kidolgozása volt, amelyek "királyi" szokásjognak tekinthetők. Mivel ezek a 

kódexek megakadályozták a "nemzetközi" ius commune alkalmazását, csábítóak voltak a 

királyi kancelláriák számára. Valahogy így történt a Liber augustalis (1231), a Siete Partidas 

(1265 körül), az Ordenamiento de Alcalá (1348), a portugál Ordenaçőes afonsinas (1446) és a 

Ritus Magnae Curiae et totius Regni Siciliae curiarum (1446) esetében. Bár ezek megfelelnek 

a kancellári jog dokumentációs sablonjainak, tartalmukat azonban keretbe foglalta a tanult 

jogászok részvétele az elkészítésükben, és az ebből következő, a tudományos jog diszkurzív 

alakzataira utaló szaknyelv elfogadása. 

      Bár az egyetemi auditóriumokon belüli szóbeli kommunikációból indult ki, a tudományos 

jog hatalmas írások tömegében fejlődött ki, és gyorsan elterjedt egész Európában a nagy 
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mobilitással rendelkező tudósok egy csoportjának forgalma révén.58Ezen írások között 

központi szerepet játszott az "előadás" (lectura), de a glosszák (glossae) és a forrásról vagy 

tárgyról szóló, szervesebben felépített művek (summa, tractatus) is.59 Mindegyik irodalmi 

műfajnak megvoltak a maga szabályai. 

      Ezért a tudományos jogtörténet az egyetemi oktatási gyakorlatok és az egyes irodalmi 

műfajok "nyelvtanának" mély megértéséből ered, hogy megmagyarázza a diskurzusok belső 

szerveződését, a témák és problémák kialakulását, az érvelési modelleket és az esetleges 

következtetések levonását. Az akadémiai jogi diskurzus ugyanis sajátos interszubjektív 

kódoknak - szókincs, fogalmak és taxonómiák, tekintélyforrások - engedelmeskedett, az 

érvelési stratégiák, a "tények" érvényesítésének kritériumai és a tételek. A világ érzékelését és 

értékelését - vagyis a világ jogi konstrukcióinak mátrixát - e kódoknak való megfelelés 

közvetítette. A tanult jogászok világa és a józan ész világa közötti távolság a diskurzus-

kategóriáknak ebből az autonóm felépítéséből adódott, és felveti a diskurzustartalmak és a 

"társadalmi valóság" - helyzetek, érdekek, elvárások - közötti tranzakciók mátrixának 

kérdését, a tanult jogi megoldások és a társadalmi dinamikák és célok között. A jogi diskurzus 

zártsága és önreferenciája impozáns. Ezért bölcs elméleti perspektívának tűnik annak 

hangsúlyozása, hogy a diszkurzív gyakorlatnak a társadalmi környezet által teremtett feltételei 

hogyan keretezik azt, ahogyan a diskurzus érzékeli és értékeli az extra-diszkurzív 

helyzeteket.60  Vagy másképpen fogalmazva, hogyan változtatta meg magát a diskurzus, 

megteremtve a feltételeket ahhoz, hogy a diszkurzuson kívüli ingerekre a társadalmi 

elvárásoknak megfelelő módon reagáljon. 

       Megjegyzendő, hogy a jogi diskurzus belső logikája meglehetősen megengedő volt, mivel 

az érvelési modell a témák széles palettáját engedte meg, amelyek különböző vagy akár 

ellentétes megoldások alátámasztására is alkalmasak voltak.61 Így lehetséges, hogy a 

rabszolgaságot védelmező jogi diskurzusok mellett találunk olyanokat, amelyek az emberek 

természetes szabadságát hangsúlyozzák, olyan diskurzusokat, amelyek a társadalom 

korporatista vízióját igazolják, és olyanokat, amelyek a jogviszonyok személyes dimenzióját 

emelik ki. Másrészt, miután a jogi diskurzus átvette néhány más diskurzus - vallási, filozófiai, 

sőt a józan ész (natura, aequitas, elegantia, utilitas) - érvelési húrjait, a különböző nézőpontok, 

érdekek és normatív törekvések végül bekerültek az akadémiai jogi diskurzusba. 

      Az akadémiai diskurzus viszonylagos zártsága az élethez képest szélsőséges volt azokon a 

területeken, amelyek marginalitásuk vagy kis méretük miatt kevés figyelmet keltettek 

akadémiai körökben. Ilyen volt a vidéki jogi helyzet. Hasonlóképpen a kis értékű ügyletek 

jogát is kevésbé érintette az egyetemi jogi doktrína. Itt az akadémikusok kifejezetten 

elismerték, hogy ez a paraszti világ teljesen kívül esik dogmatikai konstrukcióik hatáskörén. 

Ezzel szemben a politikai és társadalmi alapkérdésekben a jogtudósok tanácsadásuk kötelező 

jellegére hivatkoztak, feltehetően semmisnek nyilvánítva (egyszerű vagy provokált tévedés, 

obreptio, subreptio) minden olyan döntést, amelyet a király a jogtudósok megkérdezése nélkül 

hozott. 62 

       A tudományos diskurzus átírása nem volt automatikus a bírói jog területén, még a 

hivatalos tanult bíróságokon sem. Még kevésbé volt ez így a vidéki periférikus bíróságokon, 

ahol egy olyan fajta jog érvényesült, amelyet a tanult jogászok alig ismertek el. 63A központi 

bíróságokon egyre több jogtudós volt, akik az egyetemekről érkeztek. Ezek a bírák azonban - 

akikről úgy vélték, hogy a király szívéből jövő törvényt hirdetik ki - természetesen 

érzékenyebbek voltak a helyi kancelláriajog tekintélyére és a rövid távú politikai nyomásra, 

bár a ius commune jogi kategóriáin keresztül szűrve.64 Gyakorlatuk sajátos körülményei 

sajátos diszkurzív kánonokhoz vezettek, például a határozat indoklásának elhagyásához 

(motiva non sunt pars sententiae65 ), ami mégis erősítette a következtetések tekintélyét és 

megkérdőjelezhetetlenségét. A magas bírósági ítéletek e megerősítését elősegítette 

diskurzusuk körkörös jellege is, amely gyakran a bevett döntési sorok szerint döntött. A 
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tizenötödik század második felétől kezdve a bírói diskurzus saját irodalmi műfajt alakított ki - 

a decisiones-t -, amely a további döntések kötelező mércéje volt. A döntések - amelyeket a 

jogi sajtó66 létrejötte után nagy számban nyomtattak ki - nem voltak meggyőző jogforrások. 

Figyelmen kívül hagyásuk azonban kockázatos deontológiai helyzetekhez vagy akár a 

felmerülő károkért való felelősséghez vezetett. 

 

 

 

VI. Egy dél-európai középkori jog? 

 

 

Egy olyan időszakban, amikor egyértelműen tudatában vagyunk annak, hogy a nagy 

identitásokat és a nagy tereket a történetírói képek - különösen az európai identitásé67 - 

hogyan építik fel, és hogy a differenciálódás összetett mintái mesterséges "egységek" alatt 

rejtőznek, meglehetősen kockázatos megpróbálni meghatározni egy "középkori Dél-Európa 

törvényét", mivel ez úgy tűnik, hogy egy ontológiai egységet feltételez erre a regionális térre. 

Napjainkban Európa északi és déli része közötti kulturális és életmódbeli ellentét témája 

átható. Gyakran állítólagos  Európa-közi kulturális hierarchiákat említenek, és igazolják az 

egyenlőtlen politikákat. Úgy tűnik, hogy ez a "két Európára" vonatkozó közfelfogás egy 

vulgáris weberiánizmusból ered, amely a protestáns Európát, a racionális, modern, 

individualista, vállalkozó, felelősségteljes Európát szembeállította a katolikus Európával, a 

szentimentális, tradicionalista, közösségi, tétlen, felelőtlen Európával, egy hierarchizáló 

sémával, amely egy tágabb észak-dél dichotómiához tartozik.68 Még ha ez az intellektuáli 

megosztottság több mint impresszionista, aligha igazolható a katolikusok és protestánsok 

szétválása, valamint a két különböző kultúra és életmód kialakulása előtti időszakra. 

       A jog területén ez az ellentét szintén nehezen támogatható, ha a hiedelmektől elszakad -a 

romantikából származó - etnikai csoportok, például a "román" vagy "germán" népek kulturális 

és életidentitásáról, amely téma egészen a huszadik század közepéig foglalkoztatta a 

jogtörténészeket. Ezzel szemben a középkori európai történelemben figyelemre méltó a kis 

tereken belüli átható differenciálódás, amelyet a Közép- és Észak-Európa nagy síkságain nem 

létező földrajzi akadályok, az utazások veszélyei, valamint a nyelvek és dialektusok 

sokfélesége miatti gyenge interterritoriális érintkezés okozott. A területi differenciálódás 

tovább párosult a háború, a vagyoni és társadalmi helyzet, a nyelv és a vallás okozta 

társadalmi differenciálódással. Ezért a józan ész, valamint az európai identitás és ezen belül 

bizonyos makroregionális homogenitások elismerésére irányuló átható kulturális és politikai 

nyomás ellenére a mai megközelítések által kevésbé befolyásolt történetírás hajlamos a 

sokféleséget, az összetartozás érzésének eltérő geometriáját, a jogszférák partikularizmusát és 

a "közös" törvények pusztán formális jellegét hangsúlyozni. 

        Mindenesetre a nagy regionális területek - mint például "Dél-Európa" - felidézésének 

lehetséges érdeke az, hogy hangsúlyozzuk ennek a vágásnak a konstruált jellegét, és végül 

kritizáljuk az Európa "természetes/kulturális régióiról" és azok "hierarchiájáról", az európai 

"magzónákról" és azok perifériáiról, valamint a haladás és az elmaradottság térbeli vetületéről 

(bármi is legyen az) alkotott jelenlegi elképzeléseket. 

        Mivel a földrajzi metszetet a kiállítási és pedagógiai szervezés gazdaságossága igényli, 

ez a fejezet a délnyugat-európai tér törvényszerűségeivel foglalkozott, feltárva azonban a 

belső sokféleség tényezőit: a térbeli rétegződést, a miniatürizációt és az összefonódást, a 

kommunikációs vonalakat és az elutasítás frontjait, valamint a különböző kommunikációs 

rétegek különböző földrajzait. Emellett figyelmen kívül hagyták a centrum-észak 

szembeállítás állítólagos centralitását, valamint az európai történelmi tér más impresszionista 

geometriáit. 
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      Végül a kis terek többrétegű foltozata a jogi kommunikáció struktúrájának megfelelően 

több, különböző földrajzi vetületű egységgé olvad össze. És összességében Dél-Európa 

sajátos jogi tónusokkal és hangulatokkal jelenik meg. Ezek az ismerősségek kapcsolódhatnak 

az iratformulák közös hagyományához, a bürokratikus írásmód közös ismeretéhez, a hasonló 

adminisztratív emlékekhez vagy a hasonló helyi helyzetekhez és kihívásokhoz, a hegemón 

jogi kultúra hatásához, a jogi beavatkozók mozgásának földrajzához stb. De semmi olyanra, 

ami közös szellemként vagy etnokulturális szubsztrátumként olvasható. 
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                            16. A német nemzet Szent Római Birodalma 
                                                        Mathias Schmoeckel  

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

'A Német Nemzet Szent Római Birodalma' nem magyarázható könnyen a modern államok 

fogalmaival. Az ókori történelemből eredeztetve tekintélyét, még mindig fenntartotta azt a 

törekvést, hogy a keresztény társadalmat képviselje a világi ügyekben. A modern fogalmak 

nehezen tudják leírni a birodalom szerkezetét és törekvéseit. A hivatalos elnevezés lényeges 

vonásokra utal, amelyeket itt alapvető leírásokként használunk. A nikaiai hitvallás 

hagyományában az egyház négy "notae"-jéhez hasonlóan ezek a fogalmak hozzáférést 

adhatnak a birodalom küldetésének és elvi feladatainak megértéséhez. A "birodalom" tehát 

minden más terület fölöttiséget feltételez. "Szent", mert az egyetlen Egyházat védi, és "római" 

az eredete és törekvései miatt. Továbbá a 'német nemzet' az európai államok rendszerébe való 

lassú beilleszkedést jelzi. 

Kulcsszavak: birodalom, Németország, császár, római király, választófejedelem. 

 

 

 

 

I. Bevezetés és módszertani megközelítés 

 

 

A "Szent Római Birodalom" (HRE) többet jelent, mint egy nemzet vagy állam, mint 

"Franciaország" vagy "Spanyolország", mivel egyetemes és teológiai, ha nem is szoteriológiai 

ambícióval bír. Ez a jelenség sokáig zavarba ejtette a jogászokat és a történészeket egyaránt. 

Hogyan közelítsünk meg valamit, ami évszázadokon át minden jogi vagy politikai normával 

és konvencióval szembeszállt? Ahhoz, hogy megértsük a célját, nem követhetjük egyszerűen 

a császárok sorát, ahogyan azt sok történész, például Joachim Whaley1tette nemrégiben, vagy 

nem tekinthetjük dinasztiák egymásutánjának. A jelenség megértéséhez többre lesz szükség, 

mint kronológiai sorrendre, e társadalmi rend jellemzőinek jogi elemzésére. Csak a megértés 

jogi törekvéseiről segít megérteni az évszázadok során végbement fejlődését. Az európai 

államokkal ellentétben a HRE kifejezés nem egy konkrét területre utal, hanem furcsa és 

bonyolult fogalmakat idéz. Lehet-e olyan egyszerű, mintha a fogalmak alapján megértenénk a 

természetét? Ahogyan az egyháznak is megvan a nikaiai hitvallás hagyományának notae-ja, 

és így az unam sanctam apostolicam ecclesiamként definiálódik, a HRE is hasonló 

attribútumokat gyűjt a nevében, amelyeket alapvető jellemzőiként értelmezhetünk. Az egyház 

és a birodalom olyan intézmények, amelyek sajátos hagyományokkal rendelkeznek, 

módosítják a másik hiányosságait, és így mindkettő szentnek vagy az emberiség számára 

szükségesnek tekinthető. A birodalom e notae-jának felvétele során a modern jog- és politikai 

elméletekkel szembeni törekvések és eltérések kerülnek kifejtésre. 

        Bár a "Német Nemzet HRE" csak a XV. század végén keletkezett, neve és politikai 

törekvései az ókor és a középkor eszméire utalnak, amelyeket nyilvánvalóan nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. Bár a birodalom ontológiai törekvései időtlen aktualitást idéznek, e 
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fejezet történeti fókuszát a középkorra és a kora újkorra kell helyezni, amelyben ez a politikai 

egység lassan megszerezte a belső ellentétek megoldásának, valamint határai elfogadásának 

és megvédésének eszközeit. 

 

 

II. Szent - Bár a "Szent" cím csak 1157-ig vezethető vissza, a hivatkozott hagyomány sokkal 

inkább idősebb. Nagy Károlyt 800-ban a szentmise alatt koronázta meg Leó pápa. 

III. Azóta, de Clovis keresztelésének példáját követve is, a koronázások egy szertartás részét 

képezték. Nagy Szent Károly a keresztény uralkodó megtestesítője lett. Az egyház 

védelmezőiként a frank királyok és császárok egyre inkább bekapcsolódtak az 

egyházpolitikába. Már Pippinnek, aki 751-ben a frankok első "karoling" királya lett, a pápai 

koronázásának viszonzásaként be kellett szállnia Itáliába és harcolnia kellett a longobárdok 

ellen, noha ezen a területen nem voltak érdekeltségei. Minden későbbi itáliai háborút és 

keresztes hadjáratot elsősorban a császároknak az egyház védelmezőjeként betöltött funkciója 

legitimált, illetve az officium stratoris protokollja szerint, amelynek értelmében a császár a 

pápának a kengyelt fogta, hogy lóra szállhasson. A császárokat koronázásukkor az egyház 

diakónusává kenték fel, és egyházi ruhát, valamint mitrát viseltek. A császárkoronázásról 

szóló traktátusok és rendek a világi hatalom teológiai természetét és hivatalát vizsgálták. 

        Továbbá a császári attribútumok isteni legitimációra utalnak. A császári korona, amelyet 

valószínűleg I. Ottó számára készítettek a 960-as években, bizánci zománclemezeket 

tartalmaz, amelyek közül az egyik előlapján Krisztus látható, a "per me reges regnant" 

("rajtam keresztül királyok uralkodnak") felirattal. A "Szent Lándzsa" vagy "Végzet 

Lándzsája", egy burgundi örökség, amelyet az égiek ajándékának tartottak, és amelynek 

elején a szent kereszt egyik szent szögét viseli. Tisztelték, és úgy vélték, hogy garantálja a 

sikereket a háborúkban, még a náci vezetők egy része is. Mindezek a császári jelvényeket 

ünnepelték mint szent ereklyét 1315-ben. Pápai engedmények engedélyezték a látogatásukat. 

Mivel jelenlétük szentté tette a helyüket, misét lehetett celebrálni, bárhová is vitték őket. Csak 

a protestáns hagyományokban váltak ezek az ereklyék "császári kincsekké". A császárok több 

egyházi funkciót töltöttek be, mint más európai uralkodók. Meg sem közelítették azonban a 

francia királyok "sacre"-jét, akikről a "szent olajjal" való megkenésük után azt gondolták, 

hogy képesek meggyógyítani a betegeket. 

         A pápák a maguk részéről másként kezelték a császári méltóságot. Feltehetően 

Diocletianus tetrarchiájából kiindulva, miután birodalmát nemcsak keletre és nyugatra 

osztotta, hanem különbséget tett a felsőbbrendű "Augustus" és az alsóbbrendű "Caesar" 

között, hajlamosak voltak különbséget tenni a különböző császárok között. Nagyon valószínű, 

hogy III. Leó Nagy Károly megkoronázásakor úgy gondolta, hogy ő maga vagy legalábbis az 

egyháza úgy jár el, mint az "Augustus", akinek joga volt beiktatni az alárendelt "Caesar"-t. 

Ebben a szemléletben a császár nem volt más, mint az Egyháznak dolgozó magas méltóság, 

amely visszavonható, amint megszűnt az Egyházzal szembeni kötelezettségeinek teljesítése. 

A "Dictatus Papae" ilyen egyházi elvárásokat bizonyít az 1075 körüli időszakra vonatkozóan. 

A XII. századi krónikás, Otto von Freising a HRE-t a Krisztus visszatérése előtti negyedik és 

utolsó birodalomnak tekintette, Dániel 2. és 7. fejezetében az Ószövetségre támaszkodva. 

Továbbá, az Újszövetség 2 Thesszalonika 2:6-ra hivatkozva, a császárra úgy is tekinthetünk, 

mint a katéchanra, a rend erejére és az apokalipszis előtti utolsó akadályra. A keresztények 

egyesülésének szükségességét az Ef 5,30-mal védte meg. 

        Ráadásul a birodalom szent volt, mert egy igazságos, keresztény közösséget képviselt. A 

IX. század végétől a pápák és egyházuk megpróbálták meghatározni egy ilyen "keresztény 

társadalom" kritériumait, amelyet a pápa és a császár vezetett. Az egyháznak meg kellett 

határoznia az erkölcsi normákat, a császárnak pedig meg kellett védenie ezeket az 

eszményeket. Szükségszerűen csak egyetlen, tökéletes igazságossággal rendelkező birodalom 
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létezhetett, amelyhez a kereszténységnek is csatlakoznia kellett. Így az egység békét, jólétet és 

mindenki számára igazságos életet hozna, ami az örök megigazulás előfeltétele lenne. 

Különösen Arisztotelész tizenharmadik századi újrafelfedezésével a szükséges, erős, világi 

hatalomnak ez a szempontja segített megvédeni a birodalom eszméjét, és ezt az érvet II. 

Frigyes császár 1231-es "Liber Augustalis"-ától kezdve egészen Dante Alighieri 

"Monarchia"-jáig és más politikai gondolkodókig használták az idők folyamán. Az angol és a 

német nyelvben a "holy" az "whole" szóból származik. Az átfogó politikai unióról úgy 

gondolják, hogy garantálja a békét és a jólétet. Egy olyan korban, amely még mindig azt az 

elképzelést vallja, hogy egy (európai/globális) unió elősegíti a gazdaságot és megakadályozza 

a háborút, ugyanakkor védi a nemzetek sajátosságait, a "Szent Római Birodalom" mint az 

államok közötti mindent átfogó kötelék gondolata talán kevésbé tűnik furcsának. A "szent" 

ebben az értelemben nem más, mint a modern "fenntarthatóság" magja; ez az egyenlet talán 

segíthet megérteni az antik fogalom jelentőségét. 

        Arisztotelész görög szövegeinek újrafelfedezése azonban megsemmisítette a 

szükségszerű egység gondolatát. Ahogyan az ókori görögöknek különböző 

(póleis)/városok/államok voltak, ez az államok többszörösét jelentette. Az embert már nem 

egy mindent átfogó (keresztény) "societas" tagjának tekintették, hanem egyes szülővárosok és 

tartományok tagjának. A régi európai jogi és etikai normák alapján ezek az államok aztán a 

keresztény rend legjobb teljesítményére törekedtek, és ezt az egybeesést hatékonyabbnak 

tartották, mint az egységességet. 

 

 

 

 

III. Roman 

 

A "római" hagyomány az ókori Róma birodalmára utal. A 976. évben az "imperator 

romanorum"-ra, 1034-ben az "imperium Romanorum"-ra, 1040-ben pedig a "rex 

Romanorum"-ra találunk utalást. Ezt nem mindig tekintették a birodalom legfontosabb 

jellemzőjének. Nagy Károly azzal, hogy maga koronázta meg fiát, Lajost ("a jámbor"), a 

frank uralkodók hagyományát hangsúlyozta, és saját koronázásának hibáit akarta 

kiküszöbölni. Saját római koronázása egy ideig nem játszott lényeges szerepet sem politikai 

igényei, sem közvetlen utódai számára. Ugyanez igaz az Ottó királyokra is, akik hatalmukat 

elsősorban Nagy Károlytól származtatták. Ebből a szempontból a dinasztia és a frank 

hagyományok legitimálták az uralkodókat. Emiatt még a karoling anyától született VII. 

spanyol Alfonzt (1105-57) is "imperator totius Hispaniae"-ként koronázták meg 1135-ben. 

Csak a XII. században vált uralkodóvá a translatio imperii eszméje, amely egyetlen egységes 

birodalom szükségessége mellett érvelt. Ebben a szemléletben III. Leó Nagy Károlyt római 

császárrá iktatta be, amit nem sokkal később a bizánci császár is elismert, és a két császár 

formális egyenlőségét jelentette, miközben a keleti egyház már kiátkozottá vált, így csak a 

nyugati császár maradt ortodox egyházzal. I. Ottóval a császári méltóság és kötelesség végleg 

a keleti frank királyokra szállt át. 

       A császár lényegében nem volt más, mint a "rex Romanorum". A különbséget nehéz volt 

leírni. Csak a XIV. században nevezték a választók által megválasztott jelöltet "rex 

romanorum in imperatorem promovendus"-nak. Ahogy a megválasztott püspöknek joga volt 

ahhoz, hogy az egyházjog szerint törvényes püspökké iktassák be és szenteljék fel, úgy ennek 

a megválasztott rexnek joga volt ahhoz, hogy a pápa megkoronázza, hogy császárnak 

nevezhessék. Csak a XV. században, különösen a Habsburg-dinasztia megjelenésével a pápai 

koronázást már nem tekintették a császári cím előfeltételének. Ezt követően a két cím inkább 

összeolvadt. Amikor az utód a császár életében választották meg, akkor "Róma királya" lett. 
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2Napóleon császár ezért 1811-ben csecsemő fiát és feltételezett utódját ("II. Napóleon", 1811-

32) ismét "roi de Rome"-nak nevezte ki. 

        Nagy Károly óta a birodalmat joggal és jog által kormányozták, de nem feltétlenül a 

római jog szerint. Egyedül az egyház állította, hogy a római jog hagyományában él. Nagy 

Károly újra kiadta a birodalmában élő népek ősi törvényeit, új egyházi törvénykönyvet kért a 

pápától, és számos rövidebb, fejezetekben (capitularia) foglalt törvényt alkotott, amelyek új 

struktúrát teremtettek a birodalom és gazdasága számára. Az egyes népekre vonatkozó 

törvény gondolata lehetett római, de kevésbé maga a római jog állt a középpontban, mint 

inkább a nagyszerű kulturális hagyomány. 

        A jogtudomány újjáéledésével a XII. században ez az örökség fontos érveket 

szolgáltatott az egyházzal folytatott küzdelemhez. A polgári jogászok segítettek Barbarossa 

Frigyesnek abban, hogy meghatározhassa "dominus mundi" jogait, illetve - ami még 

lényegesebb - a királyi előjogokból (regáliákból) származó jövedelmeit. Konstantin és 

Jusztiniánus hagyományai szerint a császár, akinek joga volt törvényt alkotni, gyermekeket 

törvényesíteni és az egyháznak rendet adni, és nem fordítva. Mivel a dominium/tulajdon 

fogalma a római jogból származik, Ricardus Malumbra (megh. 1334) azzal érvelt, hogy a 

császárra mindenkinek szüksége van, aki biztosítani akarja a tulajdonát. A császár és a pápa 

közötti első tudományos vita a keresztény rendben való elsőbbségről néhány traktátus ("libelli 

de lite") létrejöttéhez vezetett, amelyek a császár oldalán nagy hasznát vették a római jognak. 

Ez a "beiktatási vita" az apátok és püspökök beiktatására összpontosított, és több nemzeti 

megállapodásban oldódott meg, egészen az 1122-es császári "wormsi konkordátumig". 

        A tizenharmadik századtól kezdve azonban a kánonjog egyre nagyobb szerepet kezdett 

játszani a független európai monarchiák kialakulásában. Az új császár megválasztása, amikor 

nem volt férfi örökös, szintén azt bizonyítja, hogy a birodalom követte az egyházat a 

közigazgatásban. A "rex superiorem non recognoscens" segített Franciaországnak és 

másoknak abban, hogy kizárjanak minden császári befolyást a saját országukra.3 A XIV. 

században az olyan császárok, mint IV. 'bajor' Lajos, a kánonjogi rend találmányait használták 

fel arra, hogy birodalmukat egységesebb szabályokkal és néhány tanult zsinattal igazgassák.4 

A jogtudomány fejlődésének köszönhetően azonban a kánonjog és a római jog egyre inkább 

összeolvadt. A tizedre vonatkozó kánonjogi szabályokat és a kommentátorok tanítását 

Johannes Bertachinus felhasználta az adókról szóló új tanítás megalkotásához. Ez a 

kánonjognak köszönhető modernitás azonban nem zárta ki a római ókor néhány kivételes 

igényét a római ókor sajátosságaira, mint például IV. Lajos 1328-as koronázása a "római nép" 

akaratából. 

       A protestáns reformáció ismét drámai módon változtatta meg a jogi hátteret. Luther 

határozottan ellenezte az egyházjog mindenféle tekintélyét. Elfogadva a egy dekrétumot, 

érvelt, azt jelentené, hogy elfogadjuk a pápa legfőbb tekintélyét, aki az ő szemléletében nem 

volt több, mint bármely más püspök, és így elvileg nem rendelkezett világi hatalommal. A 

kánonjog elutasítása azonban egy joghézag kialakulását okozta. A római jognak kellett 

átvennie a helyét, amihez különösen Melanchthon különös előszeretettel viszonyult. Úgy 

vélte, hogy az a természetjog megfelelője, akárcsak a Dekalógus, így a "Corpus iuris civilis" 

annak hosszú változatának tekinthető. Mint írott törvény, biztos és hozzáférhető volt. Ezen 

okok miatt a római jogot általában sokkal jobban megbecsülték, mint a helyi hagyományokat, 

még ha azok tartalmazhattak is némi javulást. A római jog dominanciája a "német" 

jogtörténetben nagyrészt a protestáns reformációnak tulajdonítható. 

       A birodalom protestáns egyetemei tehát sajátos tanítással rendelkeztek a jogforrásokat 

illetően. A római katolikus írók, például a XVI. századi spanyol és olasz szerzők a középkori 

hagyományra összpontosítottak, például Aquinói Tamásról vagy IX. Gergely 1234-es 

dekrétumairól írtak kommentárokat, annak ellenére, hogy a rendszerezésről már modern 

elképzeléseket dolgoztak ki. Ezzel szemben a protestáns szerzők a római jog iránti különös 
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tiszteletükkel új jogi iskolát alkottak, bár anélkül, hogy teljesen figyelmen kívül hagyták 

volna a kánonjogot. Luther, Melanchthon és a szász jogi hagyomány által inspirálva 

különösen a szász jogászprofesszorok tűntek ki erudícióban és publikációik terjedelmében a 

XVI. századtól a XVIII. századig. A legfontosabb azonban az volt, hogy új utakat kerestek 

arra, hogy felekezetüket és hagyományaikat beillesszék a ius commune-ba. A tizenkilencedik 

század eleje óta a jogászoknak ezt az iskoláját az ún. "usus modernus pandectarum". Ez a név 

Samuel Stryk 1690-ben megjelent könyvének címéből származik. Míg egyes német szerzők 

úgy vélték, hogy a római jogot teljesen átvették, mások arra a következtetésre jutottak, hogy 

ez csak az új irodalom által megállapított modern változatra igaz. A cím mindkét véleményt 

igazolni látszott. Németország protestáns részein az erudita családok kis halmaza sajátos, a 

római katolikus felekezetű egyetemekkel ellentétes sajátos vonásokkal rendelkező 

tudományos közösséget alkotott, és könnyen el lehet különíteni a korszak más nemzeti 

szemléletmódjától. Az usus modernus pandectarum tehát nem alkalmazható a birodalmon 

kívüli jelenségekre. 5 

       Természetesen a helyi, a római és a kánoni jog hagyományai minden európai államra 

hatással voltak. Ám e megállapítás általánosítása helyett inkább azokra a sajátos vonásokra 

kell koncentrálnunk, amelyek az európai jogi iskolákat az újkorban megosztják és 

megkülönböztethetővé teszik. A jogi hagyományok sajátos keveredése a helyi stílusokkal 

együtt segített kialakítani a nemzeti sajátosságokat.  Az evangélikus egyházakban az 

elfogadott kánonjogi hagyománynak és a Szászországban virágzó kánonjogi tudománynak 

köszönhetően, amelyet különösen Justus Henning képviselt. 

        Böhmer számára (1674-1749) a hagyomány sokkal nyilvánvalóbb volt, mint a kálvinista 

hagyományban. Büntetőügyekben a középkori szóbeli szász jogi hagyomány inspirálta a 

wittenbergi reformátorokat, hogy szóbeli eljárást alkalmazzanak új egyházi bíróságaik, a 

"konzisztóriumok" számára. Benedict Carpzov (1595-1666) ezt az ötletet használta fel arra, 

hogy az összes érvelést és bizonyítékot egyetlen tárgyalási napra összpontosítsa, így az eljárás 

időtartama jelentősen lerövidült. A házassági jogban a válás lassan egyre inkább elfogadottá 

vált az állam szükségleteire való tekintettel; különösen II. frigyes porosz király használta ezt 

az eszközt birodalma népességének gyarapítása érdekében. A szerződési jogban minden ígéret 

erkölcsileg kötelező ereje az egységes szerződési fogalom kialakulásához vezetett. A 

protestáns területek védelmére a régi "ius gentium" kifejezést - a nem római 

állampolgársággal rendelkezők számára feltételezett jogot - új jogi doktrínaként találták fel, 

amely megvédte a fejedelemségek függetlenségét az idegen befolyásoktól, és kizárta a saját 

lakosságukra gyakorolt külső nyomást. 

        A legzseniálisabb azonban a ius publicum új jogi fogalmának feltalálása volt. Elvetve a 

régi római jogfelfogást, amely a közérdeket is magában foglalta, most a birodalom tagjainak, 

például a fejedelemségeknek a sérthetetlen jogait volt hivatott magában foglalni. Dominicus 

Arumaeus (1579-1637) a jénai egyetemről öt kötetben, számos jénai professzor által megírva 

mutatta be az új koncepció tartalmát, hogy megerősítse urának, a szász-weimari hercegnek a 

pozícióját. A Wettin család ezen ága éppen akkor vesztette el választófejedelemségét és 

minden szászországi birtokát a család fiatalabbik ágának; csak néhány kisebb türingiai 

hercegséget tartott meg. Ezért nem csak a római katolikus császártól féltek, hanem még 

inkább lutheránus unokatestvéreiktől és szomszédaiktól. De hittek a tanulás és a tudomány 

erejében, és ápolták új egyetemüket. Arumaeus jogi feladata tehát kettős volt. A közjognak 

egyrészt korlátoznia kellett a császári jogokat és biztosítani a fejedelmeket a központi 

követelésekkel szemben. Másfelől a birodalmat a birodalmon belüli agressziók elleni 

pajzsként képzelte el. A császárnak elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy megvédje a kisebb 

fejedelmeket. Ezért egy ilyen új tanítás kidolgozásához Arumaeus és követői visszatértek a 

régi törvényekhez és kiváltságokhoz, mint például IV. Károly 1356-os "Aranybullája". Ami 

eredetileg a választófejedelmek kiváltságainak vagy különleges jogainak különleges 
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megadása volt, azt most átértelmezték lex fundamentalisnak, amely a császári alkotmány 

sérthetetlen alapelveit állapította meg, amelyek a császárt és az alattvalókat egyaránt 

kötelezték. Johann Jacob Moser még mindig azt tanította, hogy ezek az alaptörvények 

egyszerre rendelkeztek szerződés és törvény jellegével, mivel a birtokosoknak és 

törvényeknek el kellett fogadniuk őket, hogy kötelező érvényt biztosítsanak 

számukra.6További alaptörvények voltak a császári választási kapitulációk, az 1495-ös 

közbékét megállapító törvény és a császári bíróságokat létrehozó rendeletek. A közjogászok 

így alkották meg a birodalmi alkotmány fogalmát és annak legfőbb tartalmát, nevezetesen a 

birodalom gyengébb fejedelmeinek védelmét. Ezt a koncepciót a római katolikus jogászok 

azonnal lemásolták, mivel a bajor herceg vagy a birodalom más római katolikus fejedelmei 

számára egyaránt hasznos volt. 

       Az ókori római sas mindenesetre továbbra is a birodalom és utódai heraldikai jeleként 

szolgált, és a fekete sas színei, vörös csőrrel, arany alapon, ma is visszaköszönnek a német 

nemzeti lobogón. 

 

 

IV. Empire 

 

 

A nyugat-franciaországi Capetian-dinasztiával ellentétben a keleti dinasztiák, a szászok, a 

szaléziaiak és a Hohenstaufenek alig 100 évig éltek. Mindegyik esetben új utóddinasztiát 

kellett választani. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a választások az utód meghatározásának döntő 

eszközévé váljanak. Néhány jelentős személyiség ellenére, különösen a XIII. századtól 

kezdve a császár központi hatalma csökkent. A császári birodalom helyett inkább a "császár 

és birodalom" ("Kaiser und Reich") formula képviselte a HRE szerkezetét. A XVI. századra 

tehát a döntéseket a "császár és birodalom" hozta meg. 

       Ez a fejlődés különösen nyilvánvalóvá vált, amikor IV. Károly az "Arany" című művében 

Bull" (1356) jelentős kiváltságokat és jogokat biztosított a választóknak. Amit IV. Lajos 

1314-es megválasztása előtt először kizárólag Károly nagybátyjának, Hennebergi Balduinnak, 

a trieri választófejedelemnek és érseknek biztosított, nevezetesen a birodalmi 

gazdaságpolitikában való részvételt, azt most minden választófejedelemre átruházta. Ezek a 

választói kapitulációk minden egyes választás alkalmával a központi hatalom más részeit 

ígérték a választóknak, egészen addig, amíg azok nem kezdtek társ-kormányt alkotni. A 

birodalom döntéseit ebből a szempontból most már vagy a császár egyedül hozta meg, bár 

csak a kifejezetten neki fenntartott birodalmi jogok esetében, vagy - általános szabályként - a 

császár a választófejedelmekkel együtt, illetve különleges alkalmakkor a diétán az összes 

alattvaló képviselőivel együtt. 

       A "választófejedelmeket" az különböztette meg, hogy kizárólagos, alkotó és alapvető 

joguk volt a császárválasztás. Amikor XXII. János pápa (1316-34) IV. Lajos megválasztása 

után visszaszerezte az egyház védelmezőjének e választását ellenőrző jogot, az elektorok úgy 

döntöttek, hogy az idegen hatások kizárása. Az 1338. évi "Licet iuris" császári törvény a 

választást hét választófejedelemnek tartotta fenn: a kölni, mainzi és trieri érseknek, valamint a 

cseh királynak, a pfalzi grófnak, a szász és a brandenburgi hercegnek. E fejedelmek 1300 

körül és röviddel utána történt kiválasztásának okait a mai napig erősen vitatják. A Rajna-

vidékre való összpontosítás mutatja annak politikai és kereskedelmi jelentőségét. Ezek a 

fejedelmek hagyományosan különleges funkciókat töltöttek be a császár asztalánál - 

felszolgálták az ételt és italt töltöttek neki -, valamint a birodalomban. A világi hercegek mind 

Rudolf von Habsburg leszármazottai voltak, és a birodalom nagy családjait képviselték. Ezen 

okok közül bármelyik, vagy akár több is döntő lehetett volna. 
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        A Hohenstaufen-császárok, mint I. és II. Frigyes, megpróbáltak feudális kötelékeket 

létesíteni fejedelmeikkel. A császár felsége tehát a fejedelmek hűségesküjükben kifejezett 

beleegyezésére támaszkodott. Ottó herceg 1235-ben a tulajdonát képező braunschweigi 

hercegséget a császárnak adta, hogy azt hűbéri kölcsönként visszakapja. Ezt tekintették az 

egyetlen módnak arra, hogy hivatalosan is a birodalom fejedelmévé váljon. A hűbéri 

kötelékeket a HRE-n belüli bármilyen hivatalos tisztség betöltéséhez konstitutívnak 

tekintették. A valóságban azonban a hűbéri jognak a birodalom végéig tartó tartós hatása volt 

az egyik fő oka annak, hogy a birodalom lényegében gyenge maradt. A pusztán személyes 

kötelékek gyengébbek voltak, mint azok az intézményi struktúrák, amelyeket a pápai egyház 

a XIII. és XIV. században telepített. Amikor más világi hatóságok egyre hatékonyabban 

összpontosították hatalmukat bizonyos területeken, a birodalom még mindig nem volt 

hajlandó feladni felsőbbrendűségi igényeit. 

        A tizenharmadik században egyes helyi urakat "domini terrae"-nek kezdtek nevezni. Ez 

azt mutatja, hogy egyes hercegek, hercegek, grófok vagy bárók domináns pozíciót szereztek a 

régiójukban, néha jelentős birtokaik miatt, néha mint legfőbb bírák, néha pedig a régión belüli 

egyéb fontos jogok miatt. II. Frigyes az 1231-ben kiadott "Statutum in favorem principum" 

című művében több jogot ruházott rájuk, és együttműködésüket kérte a birodalom 

igazgatásában. A középkori területi uradalomból (Landesherrschaft) ezek a birodalmi 

fejedelmek a területük feletti, a császár vagy a birodalom minden befolyását szinte kizáró, 

közel felsőbbrendűséget szereztek. Az 1356-os Aranybulla, amely a választófejedelmek 

számára kiváltságokat biztosított a legfelsőbb joghatóságukkal kapcsolatban, kizárva a 

császári bíróságokat, egy újabb fontos lépés volt ebbe az irányba. 

        A XVI. századtól kezdve ezt a területi fölényt (Landeshoheit) arra használták fel, hogy 

valódi szuverenitásra törekedjenek. Ebben az időben Jean Bodin és az ő államról alkotott 

elképzelése, amelyet a jogok uralkodóra való összpontosítása jellemez, a politikai rend új 

modelljévé vált, amelyet más európai államok és fejedelmek is átvettek. Ennek a fejlődésnek 

köszönhetően a HRE, amely képtelen volt a változásra, egyre inkább archaizálódott. 

A hatékony jogrend hiánya nyilvánvalóvá vált. A HRE minden volt, csak nem egy világosan 

meghatározott nemzetközösség. Földet örököltek, vásároltak, béreltek stb., és minden egyes 

tranzakció magában foglalhatta a jogrend változását. Nyilvános nyilvántartások és hatékony 

joghatóság nélkül az ilyen tulajdonjogok és azok jogi alapjai egyre bizonytalanabbá váltak. 

Különösen Nyugaton a parányi és mégis közvetlen alanyok sokasága, a császárt akadályozta a 

nagyobb, modern közigazgatással rendelkező területek kialakításában. Számos egyházi 

területen számos helyi nemesi család vette át a kormányzást és irányította a helyi politikát. 

Minden cím, méltóság, kiváltságok és jövedelmek állandó verseny tárgyát képezték. Ennek a 

bonyolult játszmának az eredményei lassan kialakították a birodalom politikai és jogi 

formáját. 

        Azok a területek és birtokok, amelyeket nem a domini terrae vett át, közvetlenül a 

császár alattvalói maradtak ("reichsunmittelbar"), és ezért jogilag egyenrangúak voltak a 

birodalom más közvetlen alattvalóival, például a legjelentősebb fejedelmekkel. Ezek a 

fejedelmek azonban aligha alkottak külön politikai testületet. Néhányan választófejedelmek 

voltak, a többieknek össze kellett olvadniuk a többi nemessel. A fejedelmek között a címek 

aligha fejezték ki tényleges hierarchikus helyzetüket a birodalmon belül: egy gróf lehetett 

választófejedelem (palatinus) vagy hivatalos közjegyző, uralkodhatott saját területet, vagy 

szolgálhatott egy másik úr tisztviselőjeként - vagy mindkettő. Egyes városok "birodalmi 

város" (Reichsstadt) státuszt kaptak, és ezért kizárólag a császártól függtek, mint Köln vagy 

Nürnberg, míg mások egyre önállóbb hercegségek új fővárosaiként virágoztak, mint Berlin, 

München és Nancy. Még a zsidókról is úgy gondolták, hogy birodalmi szolgaként 

(Reichsknechtschaft) közvetlenül a császár védelmétől függenek. E különleges kegyért 

jelentős díjakat kellett fizetniük, ami ezt a jogot ismét vonzóvá tette más fejedelmek számára. 
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       Egyes régiókban egyes úgynevezett "császári" udvarok úgy működtek, hogy alig volt 

kapcsolatuk a császárral, és udvara nem ellenőrizte őket. Vesztfáliában egyes férfiak új 

császári udvarokat alapítottak mindenféle legitimáció nélkül, akárcsak egy magánvállalkozás. 

A császári bírákként eljárva rettegetté váltak titkos, ugyanakkor kegyetlen és ezért annál 

sikeresebb büntetőeljárásaik miatt. Ez a "feme"-joghatóság meglehetősen hatékonnyá vált: 

gyakran már az első fenyegetés, hogy ez a bíróság átvesz egy ügyet, elegendő volt ahhoz, 

hogy a felek minden vitát beszüntessenek. 

         A verseny bizonyos esetekben érvényes elv lehet. Mégsem ez a helyzet a stabil 

struktúrák, a rendezett, jól fizetett és hatékony intézményekkel rendelkező főváros kialakulása 

esetén. Ami Párizst és Londont, Franciaországot és Angliát erőssé tette, az a HRE-ből szinte 

teljesen hiányzott. Mivel a regálékból származó jövedelmek a választókra szálltak, a 

császárnak saját pénzéből vagy saját területeinek jövedelmeiből és hazai eszközeiből 

(Hausmacht) kellett intézményeit fenntartania. A magisztrátusok számát ezért korlátozni 

kellett. Ez nem akadályozta a császári joghatóságot, törvényhozást és közigazgatást. De más 

országokhoz képest ezek a törekvések apró léptékűek voltak. 

       A császár gyenge fennhatósága alatt álló területek laza konglomerátuma képtelennek 

bizonyult arra, hogy megvédje tagjait, amikor az Oszmán Birodalom meghódította a Balkánt. 

A török csapatok fenyegetése a Balkánon szükségessé tette egy közös hadsereg létrehozását. 

A fejedelmek készek voltak segíteni a császárt, de több részvételi jogot követeltek. 1495-ben 

jelentős megállapodás született, amelynek köszönhetően a birodalom alkotmánya 

továbbfejlődött. Létrehozták a birodalmi kamarai bíróságot (Reichskammergericht), és a 

fejedelmek jogot szereztek arra, hogy saját jelöltjeiket állítsák bírónak. Ez a birodalmi bíróság 

tehát nem függött közvetlenül a birodalmi politikától. Egy rendelet megállapította a bíróság 

eljárási szabályait, és létrehozták az első birodalmi adót annak érdekében, hogy az új 

intézmény finanszírozása érdekében. Az adóhoz azonban egyértelmű döntést kellett hozni 

arról, hogy mely területek képezik még a birodalom részét. Létrejöttek a birodalmi regiszterek 

(Reichsmatrikel), amelyek fontos szerepet játszottak: egyrészt meghatározták a birodalom 

határait, egyértelművé téve például, hogy Németalföld és Svájc továbbra is a birodalom része. 

Másodszor, meghatározták, hogy ki volt a birodalom közvetlen alattvalója, és ki függött 

ehelyett valamelyik közvetlen alattvalójától. Maguk az adóterhek sokkal kevésbé voltak 

fontosak. Így a HRE egyre inkább elnyerte egy állam jellemzőit. 

       Az új bíróságot általános erőszaktilalommal (Reichslandfriede) ünnepelték. Ettől kezdve 

a magánbosszú lassan eltűnt, és helyette egy hatékony birodalmi bíráskodást alkalmaztak, 

amely némi sikerrel szolgáltatott igazságot. A "birodalmi kamarai bíróság" függetlenségének 

ellentételezéseként a császár új bíróságot alapított fővárosában, Bécsben, a Birodalmi Aulikus 

Tanácsot (Reichshofrat), amely politikailag a császártól függött. A két bíróság sok területen 

versengett egymással, de ez javította a felek kilátásait, akik vagy Bécsben kereshettek császári 

támogatást, vagy a Birodalmi Aulikus Tanácsnál próbálhatták ki jogi esélyeiket. Hogy ez 

szolgált-e alapjául a birodalmon belüli jogi normák (Rechtsstaatlichkeit) korai garantálásának, 

ahogy Wieacker felvetette, 7vitatható. 

        A birodalmi diéta is egyre jobban elkülönült, és 1489 után három tartományra (collegia) 

oszlott: a választófejedelmekre, az egyházi és világi urakra, valamint a birodalmi városokra. A 

császár egyes közvetlen alattvalói nem is képviseltették magukat a diétákon. A császárnak 

olyan közvetlen alattvalói, mint a kolostorok, falvak és lovagok a birodalom nagy 

fejedelmeivel egyenrangú státusra tarthattak igényt; de facto azonban csak a császári védelem 

akadályozta meg, hogy a helyi főúr elnyelje az ilyen földeket. A grófok nem egyénileg 

szavaztak, hanem két, később négy csoportot ("padok", Bänke) kellett alkotniuk, egy-egy 

szavazattal. 

        A birodalom további fejlesztésére irányuló tervek meghiúsultak. Különösen az 

1500/1502-es közös kormány tervét nem lehetett megvalósítani az eltérő politikai érdekek 
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miatt. A kerületek birodalmi körökként (Reichskreis) való létrehozása azonban 

eredményesebb volt, különösen ott, ahol nem voltak olyan uralkodó fejedelmek, akik 

igyekeztek volna elnyelni a szomszédjaikat. A sok kis területtel rendelkező régiók 

egyesülhettek, és megtalálhatták a hatékonyabb politika útjait. Az erős fejedelmekkel 

rendelkező régiókban azonban a tagok jobban féltek a függetlenség elvesztésétől, és nem 

kockáztatták meg az együttműködést. 

      Az új rendszer néhány évtizeden keresztül fontos új törvényeket hozott, például a 

közjegyzőkről szóló császári rendeletet (1512) és a Constitutio Criminalis Carolinát (1532), a 

büntetőeljárást tartalmazó büntetőjogi kódexet. Számos császári rendelet szabályozta a 

kereskedelem, a szakmák és a szférák mindenféle területét az életet. Ez segítette a bíróságokat 

és a birodalmon belüli jogintézményeket abban, hogy hatékonyan és összhangban tudjanak 

eljárni a közös jogi normákkal. A felekezeti különbségek azonban számos háborúhoz és végül 

a pusztító harmincéves háborúhoz vezettek. 

       A protestáns reformáció azonban új zavargásokhoz vezetett. A lutheránusok, akiktől 

megtagadták a római katolikusokkal egyenlő jogokat, 1529-ben panaszt tettek a diéta e 

döntése ellen, és ezért "protestánsoknak" nevezték őket. Csak 1555-ben kötöttek általános 

békeszerződést Augsburgban (Reichslandfriede), amely elfogadta a lutheránusokat - de nem a 

kálvinistákat vagy másokat - és vívmányaikat. A fejedelmek megválaszthatták területük 

felekezetét ("cuius regius, eius religio"), míg az egyéneknek csak arra volt lehetőségük, hogy 

birtokaik nélkül hagyják el az országot. A szekularizáció új területeket hozott létre, például 

1525-ben a Német Lovagrendet, ami a porosz hercegség létrejöttéhez vezetett, de 

veszélyeztette a régi struktúrákat is. A brandenburgi és szászországi hercegek, valamint a 

pfalzi gróf megtérése után a kölni érsek közelgő megtérése azzal fenyegetett, hogy a választók 

többsége az új felekezet javára változik. V. Károly és más katolikus erők összefogtak, hogy 

megakadályozzák ezt a felfordulást. 

        Az ellenségeskedések és háborúk sorozata egészen az 1618-tól 1648-ig tartó 

harmincéves háborúig folytatódott, amely ismét inkább a különböző területeken zajló, a 

polgári lakossággal szemben különösen brutális háborúk sorozata volt. Az 1648-ban 

Münsterben és Osnabrückben megkötött békeszerződések, a "westfáliai békeszerződések" 

ezért nemcsak a kálvinisták befogadása szempontjából jelentettek nagy eredményt, akiknek 

egyenlő jogokat biztosítottak, hanem a birodalmi alkotmány egészének megteremtése 

szempontjából is. A felekezetválasztás joga továbbra is a fejedelmeké maradt: cuius regio, 

eius religio; de az alattvalóknak joguk volt a vándorláshoz és a birtokukkal együtt vándorolni. 

Ezek a fejedelmek jogot szereztek arra, hogy egyházaiknak rendet adjanak ("ius circa sacra"). 

Különösen a protestáns fejedelmek váltak így szinte szuverénné, és területükön világi és 

egyházi urakként uralkodtak, a császár alig avatkozott be. A katolikus fejedelmek viszont 

helyi egyházmegyéikben igyekeztek megerősíteni pozíciójukat, de nem tagadhatták meg a 

pápától az egyháza kormányzásának jogát. A császári diéta politikai kérdéseit, amelyek a 

felekezeti ellentéteket érintették, a felekezeti csoportok vitathatták meg először. A diéta ezért 

a "Corpus Catholicorum"-ra és az "Evangelicorum"-ra oszlott ("itio in partes"). 

       A westfáliai békeszerződés minden nyitott kérdést a diétára akart hagyni. De 

természetesen a következő regensburgi diétán, ahol a császárt Thurn és Taxis hercege, a 

császári postamester képviselte, a fejedelmek számára lehetetlennek bizonyult minden kérdés 

megoldása. Ez felvetette azt a kényes kérdést, hogy a következő diétának van-e még joga az 

alkotmányt megváltoztatni. A könnyű válasz az volt, hogy a diétát nem kell hivatalosan 

lezárni, hanem egyszerűen el kell halasztani a következő évre. Mivel a jogi kérdéseket a 

következő évben nem lehetett volna újra megoldani, ugyanez megoldásnak kellett 

következnie. E manőver eredményeként a birodalomban 1663-tól kezdve állandó parlament 

("Immerwährender Reichstag") alakult ki. Az állandó parlamentnek köszönhetően a 

birodalomnak új eszköze volt minden küzdelem és nézeteltérés megoldására. 
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      A HRE jogi struktúrái meglehetősen lazák voltak. A bécsi császár, a mainzi kancellária, a 

regensburgi diéta aligha tudott egységet alkotni, és a nagy területek inkább arra hajlottak, 

hogy a HRE politikai szerepét minimalizálják. A modern kodifikációs hullám, például a 

porosz általános földjog (Allgemeines Landrecht) 1794-től, a jogi sokszínűséget és a HRE 

területeinek autonómiáját erősítette. Egy modern jogász még a nemzetközi jog regionális 

alanyaként és az Európai Unió elődjeként is értelmezte. 8Ez igaz lehet a birodalom egyetemes 

törekvéseire nézve, de nem volt igaz a kisebb területekre, amelyek a birodalmi 

intézményektől és a császár védelmétől függtek. 

       Bár az 1495-től kezdődő fejlemények fokozatosan hozzájárultak az európai állam 

jellemzőinek kialakításához, a HRE politikai különlegesség maradt. Nyilvánvaló, hogy ezt a 

politikai egységet aligha lehetett az arisztotelészi hagyományos politikai fogalmakkal 

magyarázni. Ahogy Pufendorf rámutatott, a birodalom nem volt sem valódi monarchia - a 

választófejedelmek szerepe túl erős volt -, sem arisztokrácia, de még csak nem is demokrácia. 

Pufendorf ezért arra a következtetésre jutott, hogy a birodalom egy "szörnyeteghez" 

hasonlított, amelynek nem voltak valódi politikai vonásai. Ez megnyitotta az utat a birodalom 

természetéről szóló érdekes vita és egy sajátos irodalom ("Reichspublicistik") előtt. Henning 

Arnisaeus (1575-1636 körül) először Bodinra támaszkodva védte a birodalmi monarchiát, 

később azonban egyetértett azzal, hogy a birodalomnak megosztott hatalma volt, így minden 

tagja együttesen szuverénnek nevezhető. Johann Jacob Vitriarius (1679- 1745) még dicsérte is 

az alkotmányt, mivel az enyhítette a monarchiát és jogokat adott az alattvalóknak. A jogok és 

kötelességek e kölcsönösségének köszönhetően liberálisabb kormányzás valósulhatott meg. 

Tacitusra támaszkodva még a szabadság germán hagyományát is látta ebben az 

alkotmányban. A középkori császár eszméjét tisztelve Dietrich Reinkingk (1590-1664) 

megvédte a korabeli birodalmi alkotmányt; az erős, szuverén császárra a birodalom és a 

kereszténység védelmében volt szükség. Bogislaw Philipp von Chemnitz (1605-78, mint 

"Hyppolitus a Lapide") támadta ezt a nézetet, és azzal érvelt, hogy a birodalom államai, 

akárcsak munkaadója, a svéd király mint pomerániai herceg, szuverenitást szereztek. Ebben 

az új perspektívában az erős nemzetállam alternatívája már pozitívan értelmezhető volt. Bár 

nem bizonyult a XIX. vagy a XX. század politikai megoldásának, egy posztnacionális 

korszakban ismét inspirálóvá válhatott. 

 

 

V. Germán nemzet 

 

A birodalom egyetemes törekvései és a közép-európai területekre való összpontosítása közötti 

ellentmondás kevésbé volt nyilvánvaló - lokalizációjának központi jellege és az európai 

kereskedelmi útvonalakon való dominanciája miatt -, mint a német uralom. A császári 

hagyomány szerint a császár az itáliai, burgundiai és németországi három királyságot 

kormányozta, amelyeket 1000 körül különítettek el és azonosítottak: a regnum teutonicum, a 

regnum italicum és a regnum burgundicum. Ezek a birodalom három különálló részét 

alkották, különböző kancelláriákkal: Mainz a német részekért, Köln az itáliai részekért és 

Trier a burgundiai királyságért. Mindegyiknek külön palatinus grófja is volt, a tizenharmadik 

századtól kezdve a "vicarii" (helytartók a helytartók értelmében) is, akik fontos közéleti 

személyiségek voltak és a császárt képviselték. V. Károly császár pedig, aki oly sok területet 

birtokolt Európában és Amerikában, azt állította, hogy birodalma felett soha nem megy le a 

nap. 

       De már Róbert, Nápoly királya 1313-ban bírálta azt a tényt, hogy a császár német volt, a 

rossz keresztények barbár törzséből származott, ahol a rablás - ahogy Aquinói Tamás 

jelentette - nem volt bűn. A 9Trier melletti Cusa-i Nicolas (1401-64) "imperium 

germanicum"-nak nevezte a birodalmat, talán büszke volt szülőhazája uralmára. A birodalmat 
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1474-ben nevezték először "a germán nemzetnek", és 1512-ben ez a hivatalos elnevezés 

részévé vált. Ez volt a HRE hivatalos címének utolsó változása, és jelezte a lassú átalakulását 

modern állammá. 

        Nem világos azonban, hogy mit jelentett ez a kiegészítés: korlátozás vagy pontosítás 

volt? A germán területek központi szerepére mutatott rá, vagy más részek, például Csehország 

szerepét akarta kisebbíteni? A domináns nemzetnek adott súlyt, vagy más nemzetiségek 

leigázására irányuló politikáról volt szó? Esetleg még a Tacitus "Germania"-jában vagy más 

ókori szövegekben található "germán szabadságra" is utalt, mint e birodalom egyik fő 

jellemzőjére? Akkoriban nem volt uralkodó magyarázat, és a történészek ma sem tudnak 

egységes választ adni. 

        Ami azt illeti, a birodalomnak nem kellett feltétlenül német földekhez kapcsolódnia. Már 

II. Aethelred (978-1016) is használta a birodalmi címet az angliai uralmához. VII. Alfonz 

király (1105-57) 1135-ös császárrá koronázásáról már volt szó. Leginkább a francia királyok 

igyekeztek az évszázadok során császárrá választatni magukat, és olyan császári 

attribútumokat használtak, mint II. Fülöp "Augustus", a "rex christianissimus" cím és a Jézus 

töviskoronáját ábrázoló ereklyetartó. Az új attribútumokkal a birodalom megpróbálta 

megváltoztatni jellegét, hogy államszerűbb külsőt kapjon. 

       Ez azonban rendkívül problematikus vállalkozás volt. Először is ott volt a határok 

kérdése. A birodalmi jegyzék (Reichsmatrikel) megnevezte a tartományokat, de nem 

határozta meg a határokat. Még azt is nehéz volt megállapítani, hogy Svájc és a holland 

általános államok mikor nem képezték többé a HRE részét. A westfáliai békeszerződések 

inkább különálló politikai egységekként kezelték őket. De egyértelmű földrajzi határokat 

ebben a megközelítésben sem lehetett meghatározni. Mivel a földbirtokosok hűséges 

alattvalókból uruk riválisává és egyenrangúvá válhattak, a földek egyes fejedelmekhez való 

hozzárendelése ugyanilyen nehézségekbe ütközhetett. Egyes szerzők ezt a kérdést csak a 

környező perifériákkal rendelkező központok szempontjából oldották meg, elkerülve így az 

egyértelmű határok gondolatát. 

       Ezen túlmenően a HRE az évszázadok során több szomszédos államához is kötődött. 

Zsigmond császár Magyarország és Horvátország, Csehország királya, Brandenburg 

választófejedelme volt, és uralta Kelet-Európa keresztény részeit. Később a Habsburg-

dinasztia, Ausztria és Csehország uralkodói, megszerezte Magyarországot és más balkáni 

tartományokat. Schleswig-Holstein hercegei többször is felkerültek a dán trónra, mégis a 

birodalom része maradtak holsteini és lauenburgi hercegségükkel. A svéd királyok 1648 után 

Pomeránia hercegei voltak. Nassaui Maurice révén a Hollandia Hesse-Nassauval lett 

holtversenyben. A brandenburgi választófejedelmek megszerezték Poroszországot, és 1701-

ben porosz királyok lettek. És még számos ideiglenes egyesülést lehetne hozzátenni, mint 

például azt, hogy Spanyolország V. Károly királyságai közé került. A HRE fejedelmeinek 

konferenciája sok történelmi alkalommal inkább az európai uralkodók találkozójára 

hasonlított, és ez a XIX. századi Német Szövetségre is igaz maradt, amely a hannoveri (1837-

ig Nagy-Britannia és Írország királya is), holland, dán, svéd, svéd, porosz és Ausztria-

Magyarország császárait egyesítette. A XVII. századtól kezdve az ilyen konferenciák a 

hatalmi egyensúly kérdésére hivatkoztak, így a HRE diétája a kontinens pacifikálását is 

szolgálta. 10 

       A kérdés az, hogy ez a nemzetköziség része volt-e a HRE azonosításának. A kontinensen 

elfoglalt központi helyzete azt jelentette, hogy a HRE stratégiai előnyben részesült, és 

politikai befolyást szerzett a kontinens államai által kidolgozott szinte minden politikai 

célkitűzés felett. Észak- és Dél-, Kelet- és Nyugat-Európa politikáinak és stratégiáinak 

sokfélesége ütközött a birodalom birodalmában. A független "Közép-Európa" tizenkilencedik 

és huszadik századi elképzelései bizonyítják a geopolitikai előnyöket, és magyarázatot 

adhatnak arra, hogy miért maradhatott fenn a birodalom eszméje. 
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       Amikor 1700-ban az utolsó spanyol Habsburg király, II. Károly meghalt, a Bourbon-

dinasztia vette át a spanyol területeket. Ez azonban lehetetlen volt a milánói hercegség 

számára, amely a birodalom hűbérbirtoka volt. Az osztrák Habsburgok, VI. Károly császár 

átvette, majd később átadta vejének, Lotaringiai Ferenc-Stefánnak (I. Ferenc császár). Bár ezt 

a megszerzést a spanyol örökösödési háborúkkal kellett elérni, a feudális jog relevanciája a 

birodalom számára ismét bebizonyosodott. Ferenc-Stefán távozása szülőföldjéről, 

Lotaringiából, amely helyette a korábbi lengyel királyhoz, Stanislaus Leczinskihez, XV. Lajos 

apósához került, számos további területi változást váltott ki. II. frigyes porosz király még a 

Wittelsbach-uralmat is át akarta helyezni a Pfalzból és Bajorországból a Nápoly-Szicíliai 

Királyságba. Bár ez a fejlemény nem valósult meg, az ilyen tervek azt mutatják, hogy ebben 

az időben milyen kevés kötelék volt szükségszerűen a fejedelmek és területeik között. Egyes 

európai királyi családok az alattvalóik esetleges együttdöntése nélkül vették maguknak a 

jogot, hogy területüket elcseréljék. Az állami struktúrák ismét inkább e kisszámú családok 

uralmának leplezésére jelentek meg, amelyeknek vitathatatlan feje a császári dinasztia volt. A 

számos gyermek, különösen Mária Terézia gyermekei, és az osztrák házassági politika 

szerencsés volta hozzájárult ehhez a benyomáshoz. A birodalom fogalma ismét egyfajta 

felsőbbrendűséget fejezett ki a korabeli modern európai államokkal szemben. A területi 

kötöttségek hiánya ismét erősségének bizonyult. Zavarba ejtő eredményként Európa 

legkiválóbb állama a valóságban alig épített ki elegendő infrastruktúrát ahhoz, hogy 

egyáltalán államra hasonlítson. 

       A kiváló közjogász, Philipp Vitriarius (1647-1720) rámutatott a HRE előnyeire és 

hátrányaira: a monarchia mérséklése nagyobb szabadságot biztosított, a birodalomban való 

részvétel pedig a tartományok részvételével az alkotmányos fékek és ellensúlyok modern 

rendszeréhez hasonlított. Ugyanakkor azonban nem voltak világosan meghatározott határai, 

állandó pénzhiánnyal küzdött - ez a hátránya sokakkal közös volt. Az államoknak, mint 

például Franciaországnak, nem volt állandó hadserege, amely fenyegethette volna az esetleges 

ellenséget. A birodalom résztvevői gyakran küzdöttek egymással, és a helytelen viselkedést 

gyakran nem lehetett megakadályozni vagy megbüntetni. Amikor II. porosz Frigyes 1740-ben 

betört az osztrák Sziléziába, a "sziléziai háborúk" során sem a birodalom, sem a császári 

csapatok egyesítése, de még az európai monarchiák hadserege sem volt képes visszaállítani a 

törvényes uralkodót, Mária Terézia császárnőt. 

 

 

VI. 1806 és azon túl 

 

A tizennyolcadik század végén megszaporodtak a HRE kritikusai. A híres közjogász, Johann 

Jacob Moser (1701-85) csak a birodalomnak látott néhány sajátos szokást, amelynek más 

államok már nem mondtak ellent.11  A Zedler szótár nem tudott felfedezni a birodalomnak a 

történelmi hagyományon túlmenően semmilyen sajátos okát.12 1800 körül nyilvánvalóvá 

vált, hogy a HRE már nem képes megvédeni alattvalóit, ahogyan azt II. porosz Frigyes a 

sziléziai háborúkban bebizonyította. Ráadásul 1801-ben II. Ferenc császárnak el kellett 

fogadnia, hogy a Rajnától keletre fekvő terület francia lett, és a Francia Köztársasághoz kell 

csatolni. Ezenkívül a császár megígérte Napóleonnak, hogy kártalanítja azokat a fejedelmeket, 

akik elvesztették a Rajnától nyugatra fekvő területeiket. Ennek érdekében minden egyházi 

területet szekularizáltak, és minden kisebb világi terület elvesztette autonómiáját. Ezzel a 

döntéssel megszűnt a birodalom minden olyan résztvevője, aki eddig a birodalom védelmére 

támaszkodott. A birodalmi bizottság ("Reichsdeputationshauptschluss") 1803-as 

határozatában Württemberg, Baden, Bajorország és Poroszország uralkodói sokkal többet 

kaptak, mint amennyit elvesztettek. Bizonyos tekintetben ez visszavetette a XIV. századot a 

korlátozott számú fejedelemséggel, míg a későbbi rangemelésekkel és címekkel rendelkező 
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területeket megsemmisítették. Ismét az ősi családok kis csoportja - a régi választófejedelmek - 

győzedelmeskedett, akik buzgón törekedtek hivatalos fennhatóságuk megszerzésére. De a 

birodalom gerince, a birodalom többi közvetlen alattvalója, mint a kisebb fejedelmek, 

püspökök, apátok, kolostorok, falvak és bárók eltűntek. A császárnak 1805-ben még a 

Napóleon szövetségesei, Bajorország, Württemberg, Szászország új királyai és a badeni 

nagyherceg számára odaítélt új címeket is el kellett fogadnia. 

        De leginkább a birodalmon belüli jogi helyzet állt a káosz határán. A birodalom 

törvényei csak ritka helyzetekben biztosítottak egységes megközelítést. A legtöbb esetben 

azonban a terület történelmét kellett alaposan tanulmányozni ahhoz, hogy meghatározzák az 

uralkodó törvényeket. Az olyan városoknak, mint Öttingen, amelyek az örökösödési jog miatt 

megosztottak voltak, már nem volt egységes jogrendjük vagy felekezetük: a főutca az 

ellenséges vallások és a különböző törvények közötti határvonallá vált. Az elmúlt évezred 

folyamán minden terület különböző jogi hagyományokat, kiváltságokat és statútumokat 

halmozott fel. Egyik helyről a másikra a törvények jelentősen változhattak. Annak érdekében, 

hogy meghatározzuk az alkalmazandó törvényeket bármely földdarabra, meg kellett vizsgálni 

az elmúlt évszázadok helyzetét, hogy kiderüljenek az alkalmazandó törvények, kiváltságok és 

hagyományok. Az egyik utcáról a másikra, ezért akár egyik házról a másikra is drámaian 

megváltozhat a jogi státusz. Minden ügyvédnek jó történésznek kellett lennie ahhoz, hogy 

megértse a jogrendszerek különböző rétegeit és azok egymásra utaltságát. Egyetlen birtokot 

sem érdem vagy funkció szerint tulajdonítottak el, hanem úgy tűnt, hogy minden jog az elmúlt 

évszázadok önkényes sorsolásainak köszönhetően került a birtokba. A tabula rasa tűnt az 

egyetlen megoldásnak erre az egyenlőtlenségen és véletlenen alapuló jogi dzsungelre. 

      Lehet, hogy lehetetlen meghatározni a HRE születését, de a vége egyértelmű: 1806. 

augusztus 6-án II. Ferenc császár felmentette alattvalóit minden birodalommal kapcsolatos 

kötelezettségeik alól, letette császári koronáját, és lemondott a HRE császárságáról. Egyetlen 

rövid dokumentum vetett véget egy közel két évezredes fejlődésnek. Miután már 1804-ben új 

birodalomként berendezkedett Ausztriában, most már I. Ferenc osztrák császárként uralkodott 

élete végéig, 1835-ig. 

       A HRE megszűnt létezni, de a birodalom gondolata élénkebb volt, mint valaha. Napóleon 

1804 óta viselte a "Empereur des Français" címet, és a következő évtől kezdve számos csatát, 

találkozót és szerződést azonosítottak Napóleon, I. Ferenc osztrák király és az orosz cár 

jelenlétének köszönhetően akár három császár jelenlétével is. Úgy tűnt tehát, hogy a "császár" 

csak egy - kissé előkelőbb - cím lett a többi között egy szuverén uralkodó megjelölésére, és 

hogy az egyetemes birodalom eszméje elavult. Brazília (1822-89) és India (1877) birodalma 

példaként szolgálhat, és ez megkönnyítette a más kultúrák uralkodóival, például Kína, Perzsia 

vagy Etiópia "császáraival" való egyenlőségjelet. A "német császár" 1870-es kikiáltása a 

versailles-i tükörteremben önmagában, kizárólag az osztrák császár kizárásával, már nem 

okozhatott nemzetközi irritációt. A császárok sokasága azonban önmagában is 

ellentmondásnak tekinthető, de azt mutatja, hogy a cím nem többre redukálódott, mint egy 

különösen fontos fejedelem megjelölésére. 

       A tizenkilencedik és huszadik században azonban a különböző politikai pártok az 

egyetemes birodalom eszméjét dédelgették. A savoyai Joseph de Maistre gróf (1753-1821) a 

francia forradalomból merítette érveit, és azt állította, hogy a szabadság az embereket 

rabszolgaságba és nyomorúságba vezeti. A demokráciában csak a pénz uralkodna. Az egyház 

hatékony struktúrája volt számára az egyetlen modell, amely az egyéni és kollektív jólétet 

biztosította. Louis Gabriel Ambroise Ambroise de Bonald vicomte (1754-1840) az "emberi 

jogok" helyett "isteni" jogokat akart hirdetni. Számára a jog és a hit egysége volt a közjólét 

feltétele, és szerinte a francia forradalom brutalitása a keresztény hit hiányának szükségszerű 

következménye volt. Ezért csak a pápának volt hatásköre a normák meghatározására, 
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beleértve a törvényeket is, amelyeket a fejedelmeknek mint az egyház világi karjának végre 

kellett hajtaniuk. 

      A huszadik században a náci "Harmadik Birodalom" átvette a birodalmaknak az idők 

végezetéig vezető antik elképzelését. Mint a középkori múltban, új birodalmuknak ismét ki 

kell terjesztenie jogát Európára. Carl Schmitt (1888-1985) különbséget tett birodalmak és 

egyszerű államok között, a birodalmaknak kizárólagos joguk van más államok feletti 

uralkodásra. A birodalmak és azok hegemóniája így természetes jelenséggé vált, amely más 

kontinenseken is előfordulhatott más tanokkal. Bár Carl Schmitt volt az utolsó fontos 

ideológus, aki a birodalom fogalmát védelmezte, eszméi egyértelműen a második világháború 

legitimációjához kapcsolódtak, és nem szabad őket egyetemes politikai eszmékként kezelni. 

Ezek azonban 1945 után sem halványultak el egyszerűen. Wilhelm Grewe (1911-2000) 1944-

es habilitációs értekezésében, amely később tankönyvvé vált, Schmittet követte, és a 

nemzetközi jog történetét a hegemóniák sorozatának tekintette; a birodalmak tehát rendszerint 

döntöttek a nemzetközi jog tartalmáról. Más szerzők - akár egyetértéssel, akár kritikával - 

a birodalom követőjének tekintik az egykori Európai Gazdasági Közösséget (ma Európai 

Unió). És vannak, akik még ma is új érdekességeket találnak Schmitt geopolitikai 

gondolataiban a politikai hatalompolitika számára. A birodalom középkori eszményének 

visszaélése azonban nem is lehetne kirívóbb. Az emberiség szükségszerű összefogásának 

eszméje, amely az élet és a jogok megőrzésének eszményén alapul, sokkal jobban képviselve 

van az Egyesült Nemzetek Szervezetében és szervezeteiben. 

 

 

VII. Összefoglaló 

 

A birodalom fogalmát és a HRE esetét ma már nehéz megérteni, és sokszor visszaéltek vele 

politikai célokra. A jogtörténészeknek segíteniük kellene az ilyen visszaélések 

megakadályozásában. Ha Bodin biztosította a nemzetállam uralkodó felfogását, a birodalom 

fogalma a mai jogászok számára továbbra is nehezen érthető furcsaság. Szembeszállt a 

minden államra vonatkozó egyenlő jogok új - és szükséges - szabályával, és egészen a 

huszadik századig táplálta a hegemónia eszméit. De ez a szabálytalanság megint csak az oka 

annak, hogy ez a fogalom olyan érdekesnek tűnik a jogi romantikusok számára. A birodalom 

egyetemes törekvései mellett aligha találunk logikai struktúrát vagy szisztematikus 

megközelítést a birodalom természetének meghatározására. 

       A tizenhetedik és tizennyolcadik századi szerzők ehelyett szimbólumokat és címeket 

használtak a magyarázathoz. Ugyanez igaz a szentség fogalmára és annak római 

hagyományára e birodalom számára. E birodalom hivatalos címe tehát egy sajátos jogi és 

politikai rend jellegzetességeinek magyarázatára szolgált. Az antik notae-hez, az egyház 

legfontosabb jellemzőihez hasonlóan a "HRE" is segít megérteni egyetemes törekvéseit, 

ontológiai szükségszerűségének feltételezését, valamint az örök igazságosság és 

fenntarthatóság reményét. A modern jogról feltételezhetnénk, hogy vallás és kulturális keretek 

nélkül is hatékony, de ez nem volt így e mind az ókori, mind a középkori fogalom esetében. 

Ez megint csak egyszerű okot szolgáltat a bűvöletre, amelyet különösen a modern jog 

kritikusai számára nyújt. 

        Kant azt tanította, hogy el kell választani azt, aminek lennie kell, az etika tartalmát a 

lényegtől; a politikai jelentőséget ezért gondosan el kell választani a jogi státusz kérdéseitől. 

Könnyű hatalmat gyakorolni egy olyan országnak, amely egy kulturális régió közepén 

fekszik, ahol a kereskedelmi utak biztosítják a kereskedelmet és a kulturális kölcsönhatást. 

Észak és dél, nyugat és kelet államai aligha tudnak együttműködni a központ támogatása 

nélkül. Ennek a földrajzi központiságnak - bármennyire is fontos lehet geopolitikai 

szempontból - semmi köze a jogálláshoz. A birodalom fogalma önmagában hajlamos a 
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politikai visszaélésekre, és joggal maradhat a történelem egyik jellemzője. A HRE 

megértéséhez azonban egyéb jellemzőinek megértése segít abban, hogy megragadjuk sajátos 

jelentőségét. Emlékeztet bennünket a nemzeti elkülönülések alternatíváira és az egyesülések 

hasznosságára. Ha különböző hagyományokkal, felekezetekkel, sőt nyelvekkel rendelkező 

országok egyesülhetnek, mint a német föderáció vagy a HRE esetében, akkor az egyértelmű 

határok kevésbé válnak fontossá, mint a közös érdekek és a béke keresése. 
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          17.  A középső és a késő-középkori Skandinávia. Kodifikált helyi jog  

                                            és a tudós jog befolyása 
                                                                 Mia Korpiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A később Dánia, Norvégia és Svédország királyságát alkotó területet 900 és 1200 között 

kereszténnyé tették. A szóbeli törvényekről az írott törvényekre való áttérés nyilvánvalóan 

először a XII. századi Norvégiában és Izlandon történt meg, bár a fennmaradt jogi kéziratok 

néhány évszázaddal későbbiek. A dán tartományi törvényeket 1200-50 körül állították össze, 

a svéd tartományi törvényeket pedig csak később. Mindhárom skandináv királyságban a 

királyi és egyházi statútumok megelőzték a tartományi törvények összeállítását. A norvég és 

svéd birodalmak korai jogi egységesítése 1274-ben (Norvégia) és Svédországban (1350 körül) 

országos törvényekkel valósult meg, amelyeket mindkét királyságban városi törvények 

egészítettek ki. Dániában a tartományi törvények egészen az 1680-as évekig érvényben 

maradtak. A római jogi hatások főként a kánonjogon keresztül érkeztek. A kontinentális jogi 

hatások Németországból is átkerültek (feudális és városi jog). Az uppsalai és koppenhágai 

egyetemek (1470-es évek) viszonylag kevés hatást gyakoroltak, a klerikusok többnyire a 

kontinentális egyetemeken tanultak jogot. 

 Skandinávia, kánonjog, népi jog, tartományi törvények, statútumok, városi jog, német jog, 

egyetemek, országos jog 

 

 

 

 

I. Bevezetés: Regionális hatály és fókusz  

 

 

 

A középkori Skandinávia Dánia, Norvégia (beleértve Izlandot és az északi atlanti birodalmat) 

és Svédország (beleértve a mai Finnországot) királyságait foglalta magában. A települések a 

középkor folyamán végig terjeszkedtek ebben a ritkán lakott északi régióban. Skandinávia 

elsősorban a katolikus egyház révén került a ius commune világához. A keresztény missziók 

Dél-Dániába a kilencedik században. Bár Dánia a tizedik század közepén nagyrészt megtért, 

az új hit meghonosodásához időre volt szükség. Dánia érseki püspöki székhelye a mai Dél-

Svédországban, Lundban volt. Dánia kiterjesztette területét és befolyását Észak-

Németországban és a mai Észtországban, és néhány keresztes hadjáratot tett Finnországba is. 

Izlandot a kilencedik században norvégok gyarmatosították, míg a Feröer-szigetek és Izland 

északi lakosságát 1000 körül - nagyjából Norvégiával egy időben - keresztényítették és 

térítették meg. Grönlandot a tizedik és a tizenötödik század eleje között északiak lakták, így 

egyházmegyéje a középkori katolikus egyház legnyugatibb egyházmegyéje. Mindezeket a 

közösségeket a középkor folyamán Norvégiához csatolták. A perthi szerződés (1266) véget 
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vetett a Hebridák és a Man-sziget feletti északi uralomnak, míg az Orkney- és Shetland-

szigeteket 1472-ben Skóciához csatolták. 

      Dél- és Közép-Svédország nagy részét a tizenegyedik század végére térítették meg. A 

missziós tevékenység Finnországra is kiterjedt, amelyet a XII-XIII. században kereszténnyé 

tettek és a Svéd Királysághoz csatoltak. A közvetlen korai egyházi hatások részben az 

angolszász (és később az angol-normann) Angliából (különösen Dániából és Norvégiából), 

részben pedig Németországból és annak szervezett skandináv missziójából (különösen 

Dániából) érkeztek. A francia hatások a XII. században különösen a szerzetesrendek 

(ciszterciek és premontreiek) és a skandináv (különösen dán) papok Párizshoz fűződő 

kapcsolatai révén váltak láthatóvá. A külföldi hatások Svédországban később jelentek meg, 

mint Nyugat-Skandináviában. A királyi hatalom megszilárdulása az egész régióban csak 

évszázadok múlva következett be, még akkor is, ha Dánia politikailag és gazdaságilag 

dominált. Később, a XIV. század végén a három királyságot személyi unióban, az 

úgynevezett kalmari unióban (1397-1523) egyesítették egy közös (dán) uralkodó alatt, még ha 

a királyságok és birodalmi tanácsaik külön is maradtak. Ebben az időszakban a svéd nemesi 

frakciók többször fellázadtak a dán uralom és az uniót támogató párt ellen, és végül 

Svédország 1523-ban saját királyt választott magának. A kalmari unió kevés jogi 

egységesülést okozott Skandináviában, minden régiónak már megvolt a saját írott törvénye. A 

közös nyelv (vagy nyelvváltozatok) mégis megkönnyítette a jogi hatások tartományról 

tartományra való áramlását, függetlenül a királyságok közötti határoktól. 

       Ez a fejezet különösen a középkori Skandináviában a jog2 kodifikációjának két 

szakaszára összpontosít: először a tartományi törvények összeállítására, majd az országos 

vagy "nemzeti" törvényekre, amelyek jelentős mértékben egységesítették Norvégiát és 

Svédországot. Hasonlóképpen, a városi jog nagyrészt egységes lett Svédországban és 

Norvégiában, míg a dán városoknak megvolt a maguk saját külön törvényei. Ezután a 

hangsúly a külföldi és hazai egyetemi jogi karokon jogot tanuló skandináv hallgatókra és az 

ebből fakadó kánonjogi kultúrára helyeződik át, miközben szó esik a ius commune skandináv 

középkori jogra gyakorolt hatásának sokat vitatott kérdéséről is. Az északi szaami közösségek 

szokásjoga túlmutat majd a témán. e fejezeten kívül esik. Helyszűke miatt a skandináv 

középkori jognak a Brit-szigeteken, Normandiában vagy Oroszországban gyakorolt hatását 

sem vesszük figyelembe. 3 

 

 

 

II. A skandináv jog összeállítása és kodifikációja: A tartományi törvények 

 

 

Több mint egy évszázad alatt sok tinta folyt ki a skandináv középkori törvények jellegéről. 

Vajon ezek csupán egy ősi szóbeli hagyomány kodifikációi, vagy új jogszabályokat 

képviselnek? Mennyiben egy nemzeti jogi hagyomány emlékei, vagy akár egy ősi germán 

urrechtet képviselnek, vagy inkább az idegen jog befogadásának kifejeződéseiként kell 

felfogni őket? Mindkét szélsőséget képviselő érvek voltak mind a mellett, mind az ellen az 

összes északi országban. 4 Napjainkban a kutatók communis opinio-ja - különböző 

hangsúlyokkal és változatokkal - az, hogy a törvények régi és új elemek keverékét képviselik, 

és hogy az egyház közvetítőként működött a skandináv jogrendszereket befolyásoló idegen 

jogi elemek - különösen a kánonjog, de kisebb mértékben a római jog - számára. A 

kontinentális jogi hatások Németországból is átkerültek (feudális és városi jog). A skandináv 

királyságok azonban viszonylag korán a népi írott jogra támaszkodtak, míg az 

igazságszolgáltatást a világi bíróságokon laikusok - sőt, mint Svédországban a 5parasztok 
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esküdtszékei - végezték, egészen a középkor végéig mindenféle egyetemi képzés nélkül. Ez 

bizonyos mértékig akadályozta az idegen tanok befogadását. 

      Mindhárom skandináv királyságban a tartományi törvények összeállítása az országos 

szintű királyi és egyházi statútumok hátterében zajlott, amelyek közül néhányat beemeltek a 

törvényekbe. Bizonyos statútumokra hatással volt a kontinentális békemozgalom (pax/treuga 

Dei), és a béke fenntartása a skandináv királyok egyik fő eszköze lett arra, hogy kiterjesszék 

hatalmukat a területen belül. a jog területén, mint az igazságszolgáltatás biztosítékai. A 

királyi és egyházi statútumok első biztos bizonyítékai a XII. századból származnak. 6 

      Bizonyos mértékig minden skandináv középkori törvény a királyok, az egyház és a 

tartományi közösségek közötti tárgyalási folyamat eredménye volt, amelyben a mágnások 

gyakran vezető szerepet játszottak. A régészeti bizonyítékok által tanúsított egyértelmű 

társadalmi rétegződés ellenére (legalábbis a viking korban), a feudalizmus növekvő befolyása, 

különösen Dániában és Norvégiában, valamint a jogi jogok és büntetések társadalmi 

osztálytól függő differenciálódása ellenére számos skandináv jog a földbirtokos parasztot 

vagy háziurat (bonde a dán és svéd jogban) tekinti "örökösnek". A norvég "hauld" azonban 

arisztokratikusabbnak tűnik. A törvények őt tekintik kiindulópontnak, és úgy határozzák meg, 

mint a közösségi ügyekben, választásokon, gyűléseken és bírósági üléseken részt vevő 

személyt. 7 

       Valószínűleg a norvég tartományi törvények voltak az elsők Skandináviában, amelyeket 

írásban is rögzítettek. Sverre Bagge rámutatott, hogy mint ilyenek, a latin korai germán 

törvények (vagy barbár törvénykönyvek) után a legrégebbi európai törvények közé tartoznak, 

és a legrégebbi népnyelvű törvények közé az angolszász és - Bagge által nem említett - korai 

ír és walesi törvények után. A norvég tartományi törvényeket az egyes tartományok 

gyülekezési helye után nevezték el: Gulating (Bergen környéki tartomány), Borgarting (az 

oslói fjord mindkét oldalán), Eidsivating (nagyjából Közép- és Kelet-Norvégia) és Frostating 

(Nidaros, a mai Trondheim környéki tartományok). A két utóbbiból csak az egyházzal 

(kristenretten) foglalkozó részek maradtak fenn. A Gulating körzethez tartozó Feröer-

szigeteknek azonban saját törvénykönyvük volt, akárcsak a Frostating régióban található 

északi H?logaland tartománynak. Ezenkívül a Norvég Királysághoz tartozó, de egyházilag 

Uppsala tartományhoz tartozó Jämtland tartománynak is nyilvánvalóan volt saját 

törvénykönyve, amelyet 1347-re írtak le, de nem maradt fenn. 8 

       Elfogadott tény, hogy a XII. század első felében a legrégebbi tartományi törvények 

(Gulating és Frostating törvényei) írásba foglalása megtörtént, a másik kettő (Borgarting és 

Eidsivating törvényei) pedig a XII. század folyamán következett. A törvények szerkesztésen 

is átmentek, és kiegészítésekkel egészítették ki őket. Úgy vélik azonban, hogy különösen a 

legrégebbi tartományi Gulating és Frostating törvények szájhagyomány útján terjedtek el, és 

egyes részeket a tizenegyedik század második feléből származónak tartanak. 9 A tartományi 

törvényeket a tartomány népének képviselői fogadták el és foglalták írásba hagyományos 

gyűlésükön, a thing (?ing) keretében. A növekvő királyi törvényhozói hatáskörök miatt a 

törvényeket kiegészítésekkel és királyi statútumokkal egészítették ki, amelyek beépültek a 

tartományi törvények későbbi átdolgozásaiba. VI. Magnus király (Lagab?te) (r 1263-80) 

uralkodásának elején felkérték, hogy módosítsa a tartományi törvényeket. Az átdolgozott 

változatokat azonban a tartományi képviselőknek el kellett fogadniuk a gyűlésen, ami 1267-

ben Gulating, 1268-ban pedig Eidsivating esetében történt meg. Amikor azonban 1269-ben 

bemutatták az átdolgozott fagyatingi törvényt, az új érsek tiltakozott az egyházi kiváltságok és 

joghatóság megsértése ellen (erről bővebben alább lesz szó). Úgy vélik, hogy a tartományi 

törvények módosításának célja a jog egységesítése volt az egyes tartományok területén.10Egy 

újabb elmélet szerint azonban ez a felülvizsgálati forduló a tartományi törvények nagyobb 

mértékű harmonizációját vonhatta maga után, mint eddig hitték. Mivel az egységesítés már 

folyamatban volt, az országos szintű törvény természetes következő lépést jelentett. 
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Izland, amelyet északiak telepítettek le, és amelynek kultúrája azonos volt, követte a norvég 

példát. Az első törvények és törvényhozók létezését Norvégiához hasonlóan a tizedik és 

tizenegyedik századra vetítik vissza. Az első írott törvényt Hafli?askrá néven ismerték, amely 

Hafli?i Másson törzsfőnök (megh. 1130) nevét viseli, aki állítólag az izlandiak törvényeit 

írásba foglalta, és amelyről úgy vélik, hogy 1117~18-ban fogadták el. A középkori izlandi 

törvények első ténylegesen fennmaradt változata azonban a legendás Grágás (Szürke Lúd), 

amely két fő kéziratban létezik, körülbelül 1260~80-ból. A Grágás fejezeteket tartalmaz 

többek között az egyházi jogról, az eljárásjogról, a büntetőjogról, a családjogról, a földjogról 

és a kereskedelmi jogról, és 1262-64-ben volt használatban Izlandon (és valószínűleg a 

grönlandi településeken is), amikor a szigetlakók elfogadták a norvég királyt uruknak. 11 

        Ezt a politikai változást tükrözve 1271~4-ben a Grágás helyébe a Járnsí?a (Vaskorsó) 

nevű új törvény lépett, amely nagyrészt a norvég tartományi Gulating és Frostating törvények 

mintájára készült. Bevezetése heves ellenállást váltott ki, nem utolsósorban azért, mert a 

királyt törvényhozói jogkörrel ruházta fel, csökkentve az Althing, a közgyűlés szerepét. A 

"norvég" örökösödési törvényt szintén idegennek tartották és ellenezték. Néhány év elteltével 

azonban a Járnsí?át végül elfogadták. Szerepe nem maradt figyelemre méltó, mivel már 1281-

ben felváltotta a Jónsbók (Jón könyve), amely az 1274-es norvég törvényen alapult (amelyről 

alább lesz szó), amelyet a vezető izlandi bíró, Jón Einarsson (megh. 1306) adaptált, és 

amelynek nevét viseli. Ismét volt a törvényt sok politikai ellenállás érte, de végül az 1281-

es izlandi közgyűlésen szinte teljes egészében elfogadták, bár később királyi módosításokkal. 

A Grágás több mint 100 szakaszát tartalmazó Jónsbók jobban megfelel az izlandi jogi 

hagyományoknak, és a középkor hátralévő részében használatban maradt. A Jónsbók a maga 

mintegy 140 fennmaradt középkori másolatával vagy töredékével a legelterjedtebb középkori 

izlandi szöveg. 12 

       Dániában három tartománynak volt saját törvénye, amelyeket a tizenharmadik században 

állítottak össze: Skania, Jütland és Zéland. A skániai törvényt használták a mai Svédország 

valamennyi dán tartományában, beleértve Hallandot, Blekingét és Bornholm szigetét is. A 

zélandi törvények Lollandra és Falsterre is vonatkoztak, míg a jütlandi törvények nemcsak a 

Jütland-félszigetre, hanem számos szigetre, köztük Funenre (dánul Fyn) is kiterjedtek. 13A 

frízek által uralt, ma részben víz alá került délnyugat-jütlandi területek (Észak-Friesország 

vagy Uthlande) saját joghatóságot alkottak. A jütlandi jog helyett a régió a kodifikálatlan fríz 

szokásjogot alkalmazta. 

        A dán tartományi törvények közül a legrégebbi a skániai tartományi törvény, amelyet 

tartalma alapján 1202~16 körüli időszakra datálnak. A legrégebbi fennmaradt kézirat 

1280~1300 körülről származik, és napjainkban közel 190 példánya maradt fenn. A skániai 

törvény a korabeli legfontosabb dán latin nyelvű törvények némelyikét foglalta magába. VI. 

Knud király (r. 1182-1202) statútuma az emberölésről, a pénzbírságok rokoni felelősségéről 

és az ilyen ügyekben való eljárásról (1200) növelte az egyéni felelősséget a 

bűncselekményekért, és a királyt a béke biztosítékává tette. Knud utódja, Valdemar II Seir 

("A győztes", r. 1202-41) nem sokkal azután, hogy a pápa 1215-ben betiltotta a gyilkossági 

pereket, valószínűleg 1216~23 körül megreformálta az eljárásjogot. Törvénye a vaspróba 

helyébe az esküdtszéki vizsgálat és a compurgáció lépett. A skániai törvény ráadásul mintául 

szolgált más tartományok számára.14 Ami a zélandi törvényt illeti, két fő változatban létezik, 

a régebbi II Valdemar király nevét viseli, a fiatalabbat pedig Erik királynak tulajdonítják. A 

királyi attribúciók nem kortársak, még akkor sem, ha a dán királyok aktívan hozzájárulhattak 

a létezésükhöz. Erik király törvénye, a zélandi törvény kiegészíti és pontosítja Valdemar 

király törvényét, és 1220 után íródott. A Zealand törvénye magába foglalta az öröklési és 

büntetőjogi királyi statútumot (az úgynevezett öröklési és bűnügyi könyvet), és a Scania 

törvénye is az egyik forrása volt. 15 
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      A jütlandi törvényt, amely valószínűleg részben a régió korábbi jogi összeállításain alapul, 

és a skániai törvény hatása alatt állt, a hagyomány szerint II. Valdemar király nem sokkal 

1241-ben bekövetkezett halála előtt erősítette meg. Ezt követően valószínűleg a jütlandi 

tartományi gyűlésnek küldték el elfogadásra. Azt állítják azonban, hogy a jütlandi törvény 

prológusa az eredeti törvény későbbi kiegészítése lehet. Ezenkívül a kutatók évtizedek óta 

vitatkoznak arról, hogy a jütlandi törvényt valójában az egész dán birodalomra vonatkozó 

általános törvénynek szánták-e, de erre vonatkozóan konkrét bizonyíték hiányzik. Csak 

később, az 1600-as évek elején tűnik úgy, hogy a jütlandi törvény a felsőbb bíróságok 

joggyakorlatában felváltotta a zélandi törvényt. A jütlandi törvényt lefordították németre, 

mivel a Schleswig hercegségben is használták. 16 

       Dániához és Norvégiához képest a svéd tartományi törvények sokkal nagyobb számban 

voltak jelen. Kilenc tartományi törvény részben (a Sm?land törvényének egyházi fejezetét) 

vagy egészben még ma is létezik.17 Úgy vélik, hogy a nyugat-gótiai tartományi törvény 

jelenleg két változatban létezik, egy régebbi és rövidebb változatban, valamint egy későbbi, 

kibővített változatban.18 Närke és Värmland tartományoknak is feltehetően volt saját 

tartományi törvényük, de ha volt is, ezek azóta eltűntek. Ami Finnországot illeti, sem a 

középkorból, sem a későbbi időszakokból nem ismert tartományi törvény, és nem világos, 

hogy ott melyik tartományi törvényt követték. Nincs valódi bizonyíték arra a régebbi 

elméletre, hogy a Hälsinglandról érkező bevándorlók miatt Finnországban annak tartományi 

jogát alkalmazták. Ha valóban Hälsingland törvényét alkalmazták - és vannak arra utaló jelek, 

hogy ez így lehetett -, akkor hasonló körülmények magyarázhatják ezt. Emellett a Hälsingland 

törvény hatálya a svédek betelepülésének terjedésével Észak-Svédországban is bővült. 

Másrészt egyházi ügyekben az Uppland törvényének egyházról szóló fejezetét Finnországban 

is használhatták. 19 

       A svéd tartományi törvények legrégebbi kéziratai 1280 és 1350 körülre datálhatók. 

Továbbra is csak találgatni lehet, hogy a tartományi törvények első változatait mikor állították 

össze vagy vetették írásba. Az egyházi érdekek azonban hozzájárulhattak ahhoz, hogy 

lejegyezték őket, és az egyházról szóló fejezeteket, vagyis a dán és norvég tartományi egyházi 

törvények svéd párhuzamait is magukban foglalták. A legújabb áttekintések szerint ugyanis a 

legrégebbi törvények a nyugat-gothiai (régebbi jog) és a gotlandi (Gutalagen) törvények 

lehetnek az 1220~50-es évekből, míg a tartományi törvények kodifikációs folyamata az 1340-

es évekig tartott. 20 

     Egyes tartományi törvények magánjellegű összeállítások (rättsböcker), amelyeket ma már 

nem lehet egy adott személyhez kötni, míg a svéd tartományi törvények közül kettő királyi 

megerősítéssel rendelkezik: Uppland törvénye (1296) és Södermanland törvénye (1327). 

Mindkét törvény közel azonos beszámolót ad, amelyben a helyi tartományi bíró arra kérte a 

királyt, hogy adjon felhatalmazást a törvény új összeállítására, mert a régi változatban nem 

egyértelmű és ésszerűtlen passzusok voltak. Az új törvényt egy tapasztaltakból álló bizottság 

állította össze, bírák és a törvényt jól ismerő emberek. Az eredményt a tartományi gyűlésen 

bemutatták és elfogadták. Csak ezután kérték a királyt, hogy erősítse meg a törvényt. Még ha 

általában a király, a mágnások és az egyház érdekeit tekintik is a tartományi törvények 

összeállításának mozgatórugóinak, ezt nem szabad túlságosan általánosítani. A tartományi 

törvények egyértelmű regionális eltéréseket mutatnak: míg a nyugat-gothiai régebbi törvény 

különösen a helyi arisztokráciát legitimáló "regionális identitást" mutatja, addig a hälsinglandi 

törvényt egy arisztokrata jelenlét nélküli, egalitáriusabb társadalom számára állították össze, 

még ha a király képviselői és az uppsalai érsek részt is vettek a tárgyalásokon. A délnyugat-

svéd tartományi törvények (Nyugat-Gótország törvényei) bizonyos hasonlóságokat mutatnak 

különösen a norvég joggal, akárcsak a Hälsingland törvénye. Uppland törvénye hatással volt 

Közép-Svédország (Svealand) más tartományi törvényeinek több létező változatára. Mivel 

azonban a svéd tartományi törvényeket viszonylag gyorsan felváltották Magnus Eriksson 
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király (Svédország királya 1319-64, Norvégia királya 1319-43) országos törvényei, több 

tartományi törvény csak egy vagy néhány teljes középkori kéziratban maradt fenn (pl. Dalarna 

törvénye egy, Västmanland törvénye három példányban). 

 

 

III. Országos királyi kodifikációk: Siker Norvégiában és Svédországban, kudarc 

      Dániában 

 

 

A középkori Skandináviában a fejlődés következő állomása az országos jog volt. Norvégia 

volt a harmadik ország Európában a szicíliai Melfi vagy Liber Augustalis (1231) és a 

kasztíliai Siete Partidas (valószínűleg 1265 körül) után, amely országos joggal rendelkezett. 

21Egyes kutatók valóban azt javasolták, hogy IV. H?kon norvég király (r. 1217-63) ihlette a 

kodifikációs projekt megkezdését, amelyet az alábbiakban fejezett be utódja, Magnus 

király, a Kasztíliával való közvetlen kapcsolatai miatt, amikor H?kon lánya, Krisztina 

hercegnő 1258-ban feleségül ment X. Alfonz (uralkodó 1252-84) kasztíliai testvéréhez. A 

norvég tartományi törvények helyébe 1274-ben egy országos törvény lépett, amely VI. 

Magnus király, a törvényhozó nevét viselte. Miután az 1260-as évek végén több norvég 

tartományi törvény új átdolgozását adta ki (lásd fentebb), Magnus az észak-atlanti birodalma 

jogának egységesítése felé fordította figyelmét. A törvényszöveg mögött álló személyek sehol 

sincsenek feltüntetve, de valószínűleg Magnus király vezető tisztviselői vehettek részt a 

munkában. 

       Az 1274-es törvény fő forrása a meglévő tartományi törvények voltak. Valójában 

Absalon Taranger úgy becsülte, hogy az 1274-es törvény nagyjából 90 százalékban a meglévő 

tartományi törvényeken alapult, de tekintettel arra, hogy ezek közül csak kettő maradt fenn, 

ezt nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. A folyamatban lévő kutatások sokkal 

nagyobb arányú új normákról tanúskodnak. A törvényszöveg elkészülte után a tartományi 

közgyűléseken bemutatták és jóváhagyták: Frostatingban 1274-ben, Gulatingban 1275-ben, 

Borgartingban és Eidsivatingban 1276-ban. Az 1274. évi törvény megalkotását "jogi 

forradalomnak" nevezték, amely után "a hatalom az igazságosságon alapult". 22 

       Az 1274-es törvény, "az 1223 és 1319 közötti norvég államalakulat csúcspontja", gyorsan 

elterjedt, és olyannyira felváltotta a tartományi törvényeket, hogy ennek következtében 

viszonylag kevés kézirat maradt fenn a norvég tartományi törvényekről: Borgarting és 

Eidsivating esetében például csak az egyházi törvények maradtak fenn. Ezzel szemben az 

1274. évi törvény "a nyomtatás kora előtt a legszélesebb körben elterjedt népnyelvű kézirat 

lett Norvégiában", és csak az 1275-1350 közötti időszakból több mint hetven különböző 

kézirat maradt fenn töredékesen vagy teljes egészében. Annak ellenére azonban, hogy 

Norvégia az 1274-es törvénnyel jelentős mértékben jogilag egységesült, egyes tartományok a 

helyi körülményeknek és igényeknek megfelelően módosíthatták azt. Izlandon ez először a 

Jónsbókkal, majd az 1294-es, 1305-ös és 1314-es módosításokkal történt meg. Kisebb 

módosításokat engedélyeztek a Feröer-szigeteken, a Shetland-szigeteken és a norvég 

szárazföld néhány más régiójában.23 Így a gyakorlat valamivel változatosabb volt, mint az 

elmélet az 1274 utáni Norvégiában. 

       VI. Magnus törvényhozó norvég törvényei inspirálták unokáját és névadóját, Magnus 

Eriksson svéd királyt, aki már gyermekkorában megerősítette a szödermanlandi tartományi 

törvényt. Magnus Eriksson király törvényeit - egy vidéki és egy városi törvényt - nagyjából 

1350 körülre datálják.24 Magnus Eriksson király vidékre vonatkozó törvénye valamikor 1347 

tavasza - amikor néhány vezető svéd prelátus tiltakozott az ellen, hogy a törvény sérti az 

egyházjogot, a szokásokat és az egyházi kiváltságokat - és 1352 nyara között készült el, 

amikor a joggyakorlatban hivatkoztak rá. 
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        Más skandináv királyságokhoz hasonlóan Svédországban is a statútumjog volt a jogi 

reform egyik fő eszköze az 1200-as évek végén és az 1300-as évek elején. Bizonyos régebbi 

statútumok valószínűleg nem maradtak fenn, de az ebből az időszakból fennmaradt normák 

számos társadalmi és jogi intézmény alapját képezték. Ezek rendezték a vendéglátási 

kötelezettségek rendszerét, és az adómentesség révén megteremtették a nemesi birtok formális 

jogi alapjait (Alsnö statútuma 1280). A statútumokban a király a béke védelmezőjévé és 

garantálójává is vált birodalmában a béke törvényhozásának (edsöre) bevezetésével, amelyet a 

XIII. század közepén Birger Jarlnak (Birger gróf, r 1248-66) tulajdonítottak. A törvények 

többek között végleg véget vetettek a rabszolgaságnak és bevezették a személyes felelősséget 

a bűncselekményekért. E statútumok közül sok - és a svéd zsinati statútumok közül is - 

részben először a tartományi törvényekbe, később pedig Magnus Eriksson király törvényeibe 

is bekerült. A 25statútumok mellett Uppland és Kelet-Göteborg tartományi törvényeit 

azonosították Magnus Eriksson király törvényeinek fő forrásaiként. 

        Magnus Eriksson király vidéki törvényét az 1440-es évek elején a svéd egyházi és világi 

mágnások némileg átdolgozták, és néhány statútumot beépítettek bele. Az újonnan 

megválasztott bajor király, Kristóf (1441-8. r. Svédországban) 1442-ben megerősítette a 

törvényt. A királyi megerősítésben azt állították, hogy a törvényben egymásnak ellentmondó 

és nem egyértelmű szakaszok vannak, és ez eltérést és zavart okoz a gyakorlatban. Még ha 

Kristóf király ragaszkodott is ahhoz, hogy az új törvényét a továbbiakban is kövessék, a 

törvény 1442-es változata csak 1550 körül kezdte felváltani a korábbi változatot. 

       Mivel a XIII. század közepén Dániában nem állítottak össze országos törvényt, a fejlődés 

kevésbé ambiciózus utakon folytatódott. Erről tanúskodnak az úgynevezett Thord cikkelyei 

(Thords Artikler; Articuli Thordonis legiferi), egy 1286~1304-ből származó 

magángyűjtemény. A művet, amely később valószínűleg királyi jóváhagyást is kapott, Thord 

Litle-nek, Észak-Jütland bírájának (legifer Norjuci?) tulajdonítják. A cikkelyek részben latinul 

(valószínűleg az eredeti mag), részben dánul (valószínűleg későbbi kiegészítések) íródtak 

Jyllandiában és Jylland számára. A gyűjtemény a jütlandi törvény alapján készült, és a jog 

terminológiai magyarázatai mellett kiegészítéseket is tartalmaz, például a bűncselekményekre, 

az eljárásra és az öröklési jogra vonatkozóan. Ezek a tartományi bíróság esetjogából 

származhatnak. 26 

       A jogegységesítés gondolata azonban nem merült feledésbe. Azzal a szándékkal, hogy a 

dán tartományi törvényeket a norvég és svéd törvényhozás mintájára nemzeti törvényhozással 

váltsa fel, II. keresztény király (1513-23-ban Dániában) 1521-ben egész Dániára vonatkozó 

törvényeket adott ki, egyet a városokra, egyet pedig az ország többi részére. Keresztény király 

törvényeit a holland és a német jog is befolyásolta. Kiterjesztették a bírósági kínzást, és 

mindkét jogban jártas bírákkal rendelkező kamarai bíróságot vezettek be, amely nagyban 

hasonlított a Szent Római Birodalom birodalmi kamarai bíróságára (Reichskammergericht, 

est 1495). A király abszolutista tendenciákat mutatott intézkedéseiben, és nem szerezte meg a 

tanács vagy a tartományi gyűlések hozzájárulását új törvényeihez. Ráadásul a törvényekben 

kifejezett királyi politika nagyrészt az arisztokrata és egyházi érdekek ellen irányult - sőt, 

"egyházellenesnek" is nevezték. Hamarosan II. kereszténynek szembe kellett néznie egy 

lázadással, amelyben a püspökök és a mágnások egységes frontja ellenében állt. Miután 

Christian elmenekült az országból, törvényeit utódja, I. Frigyes király (r. 1523-33) hatályon 

kívül helyezte, és 1523. március 23-án a viborgi tartományi gyűlésen nyilvánosan elégették. 

27Ennek következtében a dán tartományi törvények az 1683-as dán törvénykönyv hatályba 

lépéséig érvényben maradtak. 

        A tartományi törvények (Dánia) és az országos törvények (Norvégia és Svédország) 

összeállítása után a jogszabályváltozás főként statútumok vagy megállapodások révén történt, 

amelyeket többnyire az uralkodó és/vagy a birodalmi tanács felhatalmazása alapján adtak ki. 

Ezeket a király, a világi és/vagy egyházi mágnások, valamint néha más birtokok képviselői 
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által összehívott országos gyűlések adták ki. Az ilyen statútumok szabályozták a birtokok 

jogait, elősegítették a békét és a rendet, szabályozták a gazdasági kérdéseket és aktualizálták a 

büntetőjogot. A tanult jog (pl. a lízsmaiság) bizonyos recepciója is ezeken keresztül történt. 

Ezek a törvények a kora újkori rendőrségi rendeletek (Policey) középkori előzményei. 

Emellett a királyok fegyelmi szabályzatokat adtak ki kíséretük, csapataik, valamint a 

kastélyokban és uradalmakban dolgozók számára (g?rdsrätt; norvég Hir?skrá). 

 

 

IV. Városi törvények: Nagyobb dán és norvég sokféleség, svéd egység 

 

 

A tizenharmadik századtól kezdve kezdtek megjelenni a dán latin nyelvű városi törvények. 

Schleswig (dánul Slesvig, a mai Németországban) városi törvényét 1200 körül írták le latinul, 

és ez befolyásolta például a közeli Flensburg 1284-es törvényeit (dán. 

Flensborg). A dán városi statútumok némelyike olyan rövid volt, hogy soha nem volt hivatott 

minden jogi kérdést szabályozni. Ennek következtében egyes városok nyilvánvalóan más 

városok törvényeit használták kiegészítő jogként: például Aabenraa (a mai ?benr?) a 

flensburgi városi törvényt használta. A városi törvények alkalmanként a jütlandi törvényre is 

hivatkoztak kiegészítő jogként. 

      A Lübecki jogot 1243-ban vezették be Tenderben, és a tenderi városi jog volt Ribe 

jogának legfontosabb forrása. Ezáltal a Ribe város törvénye nagymértékben a lübecki jog 

hatása alatt áll, olyannyira, hogy az ötvenkilenc cikkelyből legalább harminchatot közvetlenül 

a lübecki jog alapján határoztak meg. Zélandon Roskilde városi törvénye a jütlandi Ribe-

törvényhez hasonló mérvadó pozícióval rendelkezett, és ennek következtében kiváltságait és 

törvényeit a régió más kisebb városai is átvették. A helyi tartományi jog jobban befolyásolta a 

Roskildei törvényt, mint például Ribe törvényét. Mivel Roskilde püspöke volt a terület területi 

ura, a püspökök 1254-ben és 1294-ben megerősítették az első koppenhágai városi 

törvényeket. Az úgynevezett skániai városi törvényt valószínűleg először Lund székesegyházi 

város számára fogadták el a XIII. század elején, hogy kiegészítsék a skániai törvényt. Lundból 

a skániai városi jog elterjedt a régió közeli városaiban: például Hälsingborgban, Malmőben és 

Landskronában. 28 Különösen Koppenhága, Ribe és Schleswig székesegyházi városainak 

törvényei tartalmaznak számos példát a kánonjog és ezen keresztül a római jog közvetlen 

hatására. Az észak-német városi jog hatása számos jütlandi városi törvényben egyértelműen 

kimutatható, még akkor is, ha a helyi tartományi törvények, különösen a jütlandi jog hatása 

egyesekben dominál. Míg a régi városi törvények közül sok latin nyelvű volt, később a 

középkorban dán nyelvű változatok is megjelentek. Néhány városi törvényt később a király is 

megerősített: például Kristóf bajor király 1443-ban ratifikálta a ribe-i törvény aktualizált 

változatát, I. Károly király (r. 1448-81) pedig 1477-ben az odensei törvényt. 29 

        Norvégiában Nidarosnak (a mai Trondheim) saját városi törvénye (Bjark?yretten) volt 

Magnus Lawmender király városi törvénye előtt. A törvény a jelek szerint a régió egyes más 

városaira is vonatkozott. Magnus király 1274-es törvényét és Nidaros városi törvényét 

egyaránt Magnus Lawmender 1276-ban eredetileg Bergenre kiadott városi törvényének 

forrásaként azonosították. A bergeni Bryggen hanzai közösség Lübeck joga szerint külön 

enklávé volt. A legrégebbi svéd írott városi törvény, a Bjärköarätten viszonylag rövid, 

negyvenegy szakasza főként a tengerjoggal, a büntetőjoggal, a kereskedelemmel és a 

rendőrségi szabályokkal foglalkozik. A legrégebbi dán városi törvényekkel ellentétben, 

amelyek latin nyelven íródtak, az összes fennmaradt svéd városi törvényt svédül írták, kivéve 

Visby német nyelvű városi törvényét. A Bjärköarätten még nem tematikus fejezetekbe 

rendezve, Magnus Eriksson király törvényeihez hasonló címekkel, a Bjärköarätten a dán és a 

kontinentális várostörvényeket követi. A teljes törvény csak egyetlen középkori kéziratban 
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létezik, 1345 körülről, de a feltételezések szerint a tizenharmadik század második felében 

állították össze. Az eredetileg Stockholmnak szánt Bjärköarätten-t egyes más városok is 

átvették, míg másoknak saját, mára elveszett törvényeik voltak. A törvényt befolyásolták 

Uppland szokásai, de valószínűleg a visbyi városi törvény is befolyásolta. A német városi 

joggal és a schleswigi városi joggal is mutat némi párhuzamot, különösen a kereskedelem és 

egyes bűncselekmények tekintetében. A dán rövidebb városi statútumokhoz hasonlóan a svéd 

Bjärköarättennek is nyilvánvalóan a vidéki közönséges törvényt kellett volna mellékjognak 

tekinteni. 

       Magnus Eriksson király várostörvénye, amelyet elsősorban Stockholmra írt, feltehetően 

későbbi, mint a vidéki törvény. Így ez utóbbi a Bjärköarättennel együtt a városi törvény fő 

forrása is. Később Magnus Eriksson király várostörvényét minden középkori svéd városban 

elfogadták, Visby kivételével. A városi törvény keltezése bizonytalan: míg egyes kutatók 

1349~50 körüli időpontra teszik, mások az 1350-63-as dátumot részesítik előnyben. A német 

városi jognak Magnus Eriksson király városi törvényére gyakorolt hatását a svéd kutatók nem 

tartják jelentősnek, míg Wilhelm Ebel megfigyelte, hogy a lübecki jog befolyásolta például 

Visby, Ribe és bizonyos mértékig Stockholm városi törvényeit. A Bjärköarättennel 

ellentétben Magnus Eriksson király várostörvénye hosszú, és a jog minden területére kiterjed. 

A Visby város hatályos városi törvénye valószínűleg egy hosszú jogi hagyomány látható 

eredménye, amely befolyásolta Riga legrégebbi törvényét, még akkor is, ha az egyetlen létező 

teljes kézirat 1341-4 körülre datálható. A visbyi városi törvény a német jogi hatások mellett a 

svéd tartományi törvények és a Bjärköarätten hatását is mutatja. Büntetőjogát egészében véve 

önálló, de az egyház által befolyásoltnak jellemezték. Az észak-európai tengeri szokásjog 

egyik legelterjedtebb gyűjteményét, a Visby törvényeit (vagy a Gotlandi vízi jogot) Godfried 

von Gemen 1505-ben nyomtatta ki Koppenhágában. 

         Eredetileg valószínűleg a Rôles d'Oléron némi kiegészítéssel ellátott német nyelvű 

változata, jelentősége azonban messze túlmutat a középkoron, mivel a XVI. században több 

jelentős város is használatba vette. 

 

V. Jogi tanulmányok külföldön és skandináv egyetemeken 

 

A skandináv klerikusok a XII. századtól kezdve, de leginkább a XIII. században jutottak el az 

európai műveltségi központokba. Különösen Párizs volt kedvelt célpont a tizenötödik század 

közepéig, míg a német egyetemek (Lipcse, Greifswald és Rostock) népszerűsége a tizenötödik 

században nőtt meg. Emellett Itália (Bologna, Perugia, Siena és Róma) továbbra is fontos 

maradt a jogi tanulmányok szempontjából. A tizenharmadik század végi bolognai forrásokban 

legalább tizenkilenc dán, tizenegy svéd és hat norvég diákot azonosítottak; 144 svédről 

tudunk, akik 1360-1409 között Prágában tanultak, és többségük (több mint kilencven) 

kánonjogot tanult. Mivel azonban közülük csak egyről ismert, hogy jogi diplomát szerzett, a 

hosszas tanulmányok és a diplomaszerzés kánonjogból aligha volt szükség az előléptetéshez 

Svédországban, elegendő volt a bölcsészettudományi érettségi. A prágai dán joghallgatók 

megfelelő száma (1372-1408) legalább hetvenre tehető, míg Kölnben legalább huszonöt dán 

folytatott kánonjogi tanulmányokat. 30 

       Nem kevesebb mint 140 svédről tudunk, akik 1410-75 között Lipcsében tanultak, míg 

Greifswaldban 1419-77 között 844 skandináv tanult - közülük több mint 460 biztosan dán és 

norvég, 140 svéd. A joghallgatók száma azonban ismeretlen, és viszonylag kevesen szereztek 

diplomát még a művészetek területén is. Pedig a svéd klerikusok a korszak vége felé egyre 

inkább ambiciózusabb tanulmányokat folytattak. 1437 óta tizennégy kánonjogi doktor, három 

mindkét jog doktora és egy kánonjogi licenciátus ismert Svédországban. Ez a növekedés 

Dániára is vonatkozik, ahol két dánról tudunk, akik jogi doktorátust szereztek, míg húszan 
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jogi baccalaureátust 1450-1535 között. A hallgatók későbbi karrierje (ha ismert) szinte 

kizárólag az egyházi hierarchián belül volt. 

        A kánonjog és - sokkal kisebb mértékben - a római jog könyvtulajdona kéz a kézben járt 

a kánonjogi tanulmányokkal. Bár a régebbi kánonjogi gyűjtemények skandináviai 

birtoklásáról keveset tudunk, Chartres-i Ivo és más korábbi kánonjogi kommentárok néhány 

gyűjteményéről ismert, hogy Skandináviában léteztek. Legalább a XIII. század elejétől 

kezdve a skandináv székesegyházi és kolostori könyvtárakról ismert, hogy tartalmazták az 

alapvető kánonjogi gyűjteményeket a legfontosabb kommentárokkal és apparátusokkal, 

valamint az eljárásjogi művekkel. Vezető klerikusok, akik maguk is birtokoltak ilyen 

könyveket, intézményi könyvtárakra és egyházi intézményekre, valamint más klerikusokra 

hagyatékolták és adományozták azokat. 31 

       Az első skandináviai egyetemet Uppsalában, az érseki székhelyen hozták létre az uppsalai 

érsek kezdeményezésére 1477-ben, amikor IV. Sixtus pápa (r. 1471- 84) bullát adott, és a 

svéd mágnások megerősítették a privilégiumokat. Az egyetem alapszabályai valószínűleg 

valamelyik német egyetem alapszabályait követték. Uppsalában a fő hangsúly a teológián 

volt, a jogi karról keveset tudunk. A jogi karnak volt egy doctor ordinariusa, de az ő személye 

- vagy az esetleges más tanároké - ismeretlen. Úgy becsülik, hogy a jogi kar hallgatóinak 

száma szerény volt, és ez a kar lehetett az első, amelyik megszűnt, ha egyáltalán túlélte az 

1500-as évek eleji politikai zavarokat. 

      A Koppenhágai Egyetemet két évvel később, 1479-ben alapították IV. Sixtus pápa 

bullájának felhatalmazása alapján, amelyet 1475-ben a királynő már megkapott. Dorothea 

brandenburgi királyné, I. Keresztény dán király hitvese. A koppenhágai egyetem a kölni 

egyetem mintájára jött létre, és a kar utriusque iuris statútumai mind a kánonjogi, mind a 

római jogi tananyagot tartalmazták, még ha a gyakorlatban az előbbi is érvényesült. Az 

egyetem rektorának kezdeményezésére a dán király 1498-ban megtiltotta a diákoknak, hogy 

külföldre utazzanak tanulni, mielőtt három évet Koppenhágában (vagy Uppsalában) tanultak 

volna, hogy a hazai diákokat az újonnan alapított egyetemek igénybevételére ösztönözze. 

      A Koppenhágai Egyetem kölni tanárokat toborzott, egyikük az egyetem megnyitásakor 

doktorrá avanzsált alföldi jogász, Tileman Schlecht volt. A dán Erik Nielsen (Ericus Nicolai) 

(Rosenkrantz) (1447/1448- 1504~5), az erfurti, rostocki és greifswaldi tanulmányok után az 

egyházjog doktora, a jogi kar dékánja, majd az egyetem rektora lett. Antoniust, az egyházjog 

doktorát 1507-ben említik, míg Ditlev Smyther, aki Louvainban érettségizett és Bolognában 

doktorált, előbb ott lett tanár (1512), majd az egyetem rektora (1513-24). 1521-ben Vincens 

Lunge (1483-1536 körül) lett az egyetem jogászprofesszora és rektora. Lunge 1518-ban tért 

vissza Dániába németországi, franciaországi és leuveni tanulmányai után, miután jogi és 

filozófiai doktorátust szerzett. 

        Mindazonáltal, tekintve, hogy Lunge a következő években más feladatokat kapott a 

királytól, egyetemi karrierje rövid volt. Ismétléseket vezetett például Peder Albertsen 

alkancellár (megh. 1517), egykori kölni és rostocki diák is, 1500-ban és 1516-ban. 

Koppenhágában doktorált egyházjogból, és 1482-ben az egyetemre hagyta 

könyvgyűjteményét több jogi könyvvel. A középkori jogi kar utolsó ismert előadója a trieri 

Johannes Cusanus volt, aki a vérrokonságról és a rokonságról tartott előadást. A koppenhágai 

jogi kar oktatóiról és tevékenységéről többet tudunk, mint az uppsalai karról, köszönhetően a 

koppenhágai jogi karon érettségi, licenciátusi és doktori fokozatot szerzett személyek 

fennmaradt listáinak. Ezek vagy magas rangú papok vagy szerzetesek voltak. Koppenhágában 

több volt a külföldi tanár, míg a két északi egyetem hallgatói csak hazaiak voltak. A 

koppenhágai jogi oktatásról és tanulmányokról több forrás maradt fenn, ami arra enged 

következtetni, hogy élénkebbek voltak, mint Uppsalában. 

        A középkori skandinávok által írt kanonikus művek nem ismertek. A középkori 

Dániában a skániai és a jütlandi törvényhez fűzött két glosszasorozat az egyetlen olyan jogi 
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kommentár, amelyet a ius commune tan befolyásolt. 1200 körül Andreas Sunesen lundi érsek 

lefordította latinra a Skániai törvényt, és kommentálta azt. Ez a mű "Andreas Sunesen 

parafrázisa" néven ismert. Egy másik művet Knud Mikkelsen viborgi püspök (megh. 1480 

körül) írt. Knud püspök az 1420-as években Rostockban és Erfurtban tanult, előbb az 

egyikben érettségizett, majd a másikban mesterdiplomát szerzett. Miután Aarhusban 

jegyzőként és közjegyzőként dolgozott, visszatért Erfurtba, ahol 1435-ben doctor juris 

utriusque lett. 1451-ben Viborg püspöke és gyakran használt diplomata lett. Ő glosszázta a 

latin nyelvű változatot, a jütlandi törvényt a megváltozott tartalmú vagy kiegészítő normákra 

utaló jegyzetekkel, néhány joggyakorlatra, a különböző törvények közötti 

összehasonlításokkal (a jütlandi törvényt a római, a kánoni és a városi joggal, valamint a 

zélandi és a skániai törvényekkel összehasonlítva) és szómagyarázatokkal. A mű forrásként 

alapvető kánoni és római jogi és jogi kommentárokat használ. Emellett lefordította dán 

nyelvre az Ordo judiciarius, az eljárásjogról szóló értekezés egy változatát. 32 

       A középkori norvég vagy svéd középkori törvények nem léteztek tanult glosszával, de 

Magnus Eriksson vidéki törvényét Ragvaldus Ingemundi (1445-1515 körül), doctor 

decretorum és uppsalai érsek latinra fordította,  nyilvánvalóan a pápaság használatára. 

Ezenkívül úgy tűnik, hogy 1504-ben, római tartózkodása során Hans Brask, az egyházjog egy 

másik doktora és Linköping későbbi püspöke (ep 1513-27), a svéd törvénykönyv egy 

példányát széljegyzetekkel látta el, amelyek a római jogból származó párhuzamos részeket 

(concordanze) tartalmaztak. Úgy tűnik, ez a munka nem maradt fenn. Így a középkori európai 

kánonjogi kultúrához hozzájáruló eredeti skandináv művek nem ismertek. 

 

 

 

VI. Helyi egyházi törvények alkotása Skandináviában 

 

 

Mint Közép-Európa nagy részében, az egyház a középkori Skandináviában is a tanult jog fő 

közvetítőjeként működött, legalábbis a XI. és XII. század óta. Három skandináv érsekséget és 

egyházi tartományt hoztak létre: Lund (1104), Nidaros (vagy Trondheim, 1153) és Uppsala 

(1164). Az egyházakat a XII. és XIII. században legátusi zsinatok sorozata (pl. 1152, 1164, 

1248) rendezte. A kánonjog a kereszténység után vált ismertté Skandináviában, de kevés 

bizonyíték van a dekretálást megelőző és korai dekretális jog ismeretére és elterjedésére 

Skandináviában. A zsinati statútumok a helyi egyházjogot a fejlődő kánonjoggal összhangban 

szervezték meg. A pápai levelek és dekrétumok a XII. század második felében Skandináviába 

is eljutottak. A pápák például 1160-1200 között mintegy tucatnyi dekrétumot küldtek 

Norvégiába - ezek egy része a helyi körülményeket figyelembe vevő diszpenzáció volt. 

Némelyikük bekerült a Liber extrába, amely meghatározta a regionális eltérések és a helyi 

szokások mértékét a kánonjogban, és bemutatta a skandináv viszonyok és gyakorlatok, 

valamint a klasszikus kánonjog közötti kapcsolatot. A francia William of ?belholt (1125 körül 

- 1203), akit később szentté avattak, református apát lett Dániában, és a pápasággal folytatott 

levelezéséről ismert. Részt vett a dániai Ingeborg királynő (1193-1213) közötti házassági vita 

(1193-1213) kezelésében is . 

       A világi és az egyházi hatalom, a regnum és a sacerdotium megkülönböztetését, amely a 

gregorián forradalom után vált aktuálissá, a különböző királyságokban kellett megoldani. Az 

egyes uralkodók és az egyházi személyek közötti konfliktusok ellenére az egyház 

engedélyezte és legitimálta a királyi örökösödést. Az egyház segített kriminalizálni a 

viszálykodást és az isteni szentesített törvényes király elleni lázadásokat. Támogatta a királyi 

hatalom és tekintély kiterjesztését a jog területén, mert egy erősebb monarchia jobban 

megvédheti az egyházat a társadalmi zavargásoktól, az erőszaktól és az önsegélyezéstől, és 
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garantálhatja az egyházi szabadságjogokat. Még az egyházi hatóságok és a növekvő királyi 

hatalom közötti joghatóságot is rendezni kellett. A zsinati statútumok mellett az egyházi 

ügyeket részben a helyi egyházi normák (egyházi törvények) szabályozták, amelyeket ma már 

általánosan úgy tekintenek, mint a püspökök és a helyi laikusok között létrejött 

kompromisszumokat. Norvégiában Szent Olav (1024) a legenda szerint az első uralkodó, 

akinek egyházi statútumokat tulajdonítanak. Ebből az időszakból azonban nem maradtak fenn 

kéziratok, és a törvények első fennmaradt másolatai néhány évszázaddal későbbiek. Így 

nyugodtan megállapítható, hogy a norvég tartományi törvények fennmaradt egyházi 

statútumai többrétegűek, és valószínűleg többször átdolgozáson mentek keresztül, későbbi 

kiegészítésekkel és a Gratianus előtti, majd később kialakuló klasszikus kánonjoggal való 

harmonizálással. Tartalmaztak például rendelkezéseket az egyházi épületekről, az ünnepekről, 

a tizedről, az egyházi szertartásokról, az étkezési korlátozásokról és a bűncselekményekről. 

Amikor VI. Magnus király 1267-8-ban felülvizsgálta az első tartományi törvényeket, az 

egyházi jogról (kristenrett) szóló fejezeteket is aktualizálta, de az érsekváltás után az új 

hivatalban lévő Jon Raude (1268-82) inkább az egyházi szabadságjogok szigorú védelmére 

törekedett. 

        Norvégiához hasonlóan a dán tartományi egyházi statútumok is megelőzik a tartományi 

törvényeket. A skániai és a zélandi egyházi törvények szinte azonosak és viszonylag rövidek. 

Míg a zélandi egyházi törvényt 1171-re datálják, addig a skániai egyházi törvényt nagyjából 

kortársnak (1171/1173) becsülik. Absalon roskildei püspököt (1158-92 ep) és Eskil lundi 

érseket (1137-77 ep) azonosították a törvények kezdeményezőjeként, amelyek a püspökök és 

az egyházmegyék közötti, a régebbi gyakorlatot felváltó megállapodásokat jelentik. Úgy 

tűnik, Jütlandra vonatkozóan nem létezik egyházi törvény, de a kánonjog hatása a jütlandi 

törvényre nyilvánvaló, különösen a törvény előszavában és királyi megerősítésében. Forrásai 

közé tartozik Gratianus Decretuma (1140 körül) és Sevillai Izidor Etymologiae-ja (560-636 

körül), amely a jog funkcióit és osztályozásait tárgyalja. Ugyanez vonatkozik a svéd Uppland 

jogára is. A kánoni jogi szabályok azonban más részekre is hatással voltak Jütland jogát 

is befolyásolták. Ezenkívül bizonyos, kezdetben lemondott kánoni tanokat (pl. az utólagos 

házasság általi legitimáció) később beépítették a dán jogba. 33 

       A skániai és zélandi egyházi törvényekhez képest a dán középkori tartományi törvények 

nagyrészt tartózkodtak az egyházi jog és az egyházi ügyek tárgyalásától. Ez a visszafogottság 

arra utal, hogy az egyházi joghatóság 1200-ra többnyire szilárdan megalapozott és fenntartott 

volt a későbbi középkori Dániában. Ennek hátulütője, hogy az egyházi joghatóság pontos 

kiterjedése továbbra sem ismert, és zsinati statútumok vagy egyházi bírósági feljegyzések 

nem maradtak fenn. Feltételezhető, hogy további kodifikációja szükségtelen volt, mivel a 

skániai és zélandi egyházi törvények által rendezett néhány ponton kívül megfelelt az 

egyetemes kánonjognak. Norvégiában és Svédországban is joghatósági viták merültek fel a 

királyi országos törvények kidolgozásakor, mivel az új törvény a tartományi törvények 

helyébe lépett volna, amelyek a papság jogaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaztak. Az 

1274-es norvég törvény tartalmazott egy fejezetet, amelynek címe az egyházról szólt, de 

szorgalmasan kerülte az egyházi joghatóság vagy az egyház jogainak és kötelességeinek 

tárgyalását. Ehelyett egy listát tartalmaz alkotmányos jellegű kérdésekről, hanem az igaz 

keresztény hitnek a Hitvallás szerinti meghatározásával kezdi, és általában a király világi 

hatalmát és a püspökök szellemi hatalmát - mindkettőt Isten képviselőjeként - deklarálja (1-2). 

         Az egyházi és a világi hatalom közötti joghatósági megosztás minden gyakorlati kérdése 

és buktatója azonban még mindig megoldatlan volt. Ezek megoldása végül négy évig tartó 

tárgyalásokba telt. Az első kísérlet 1273-tól bizonyos feltételek mellett pápai megerősítést 

kapott, amelyet azonban a király nem fogadott el. Újabb tárgyalások következtek, de 1277-

ben megszületett a t?nsbergi egyezmény (s?ttargjerd) néven ismert konkordátum (lat. 

Compositio Tunsbergensis) Jon Raude érsek és Magnus király között, amely tizenkilenc 
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cikkelyében végül kijelölte a vitatott joghatósági határokat és kiváltságokat. Ezek az adózási 

kérdéseket határozták meg, beleértve a tizedet, valamint az érsek kíséretének és hűbéresei 

kiváltságait. A megállapodás azt is biztosította, hogy a király ne avatkozzon bele az egyházi 

választásokba (püspökök, apátok és királyi káptalanok), és fordítva, hogy az érsek rendszerint 

ne avatkozzon bele a király választásába, és ne követeljen magának semmiféle felsőbbséget. 

Az egyházi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyeket - például a svéd tartományi törvényekhez 

képest - az egyház javára széleskörűen és tágan határozták meg. 

        Magnus király 1280-ban bekövetkezett halála után hatalmi harc alakult ki. A kiskorú 

Erik király (r. 1280-99) kormánya megtagadta a konkordátumot, és számos mágnást, valamint 

az özvegy királynét kiátkozták. Az érseket és néhány püspököt száműztek, és legalábbis 

elméletileg a korábbi tartományi törvények egyházi törvényei (mind magában Norvégiában, 

mind Izlandon) visszaállították. A XV. századra azonban már legalább részben "Jon 

érsek egyházi törvényét" (az 1277-es megállapodást) alkalmazták, 1458-ban pedig I. 

Keresztény dán király (r. Norvégia, 1450-81) megerősítette azt. Hivatalosan a Compositio 

Tunsbergensis a reformáció kezdetéig érvényben maradt. 

       Ezzel szemben Magnus Eriksson svéd törvényei nem tartalmaztak az egyházról szóló 

fejezeteket, ellentétben a korábbi tartományi törvényekkel. Hagyományosan - és hihető 

módon - úgy vélik, hogy ennek oka az egyház és a világi hatalom közötti konfliktus volt. 

Következésképpen a törvénykéziratokban az egyik tartományi törvény egyházi fejezete került 

bele. Az egyházról szóló fejezetek általában szabályozták például a püspökök és a plébánosok 

kötelességeit és jogait az egyházmegyésszel és a plébániával szemben, a papválasztást, az 

egyházi szertartásokat és díjakat, az egyházi épületek építését és fenntartását, a (szexuális) 

bűncselekményeket és a kiközösítést. Az egyházi és a világi joghatóság határa azonban nem 

volt egyértelműen meghatározva, és a svéd tartományi törvények között eltérések voltak. A 

királyi törvények kéziratainak közel háromnegyedében szerepel az uplandi tartományi törvény 

egyházról szóló fejezete. Népszerűsége valószínűleg azzal magyarázható, hogy az uppsalai 

érsek felhatalmazását viseli, és hogy a főváros, Stockholm területének tartományi törvénye. 

Ugyanakkor még a szödermanlandi és kisebb mértékben a nyugat-gótiai törvények egyházáról 

szóló fejezetek is viszonylag népszerűek voltak. 

 

 

 

 

VII. A tanult jog további hatásai a skandináv jogra és joggyakorlatra 

 

Egyes régebbi szakirodalmakban a külföldi jognak a skandináv középkori jogra gyakorolt 

hatását lekicsinyelték. A jütlandi jogról például azt mondták, hogy ". . . az egyetlen olyan 

jogszabály, amelynek hatása nyomon követhető a törvényben, az a kánonjog". A kánonjog 

valóban számos területen befolyásolta a skandináv középkori jogot. Az öröklési jogban a 

rokonság kánoni számításán alapuló parentela-rendszer nagyrészt felváltotta a korábbi 

öröklési gyakorlatot. Skandináviában az egyházi felfogás a legitimitásról dominánssá vált. 

Bevezették a végrendeletek és végrendeletek intézményét, valamint a jogi személyiséget. Az 

eljárásjogban a végzéseket más bizonyítási eszközök váltották fel, de a kialakuló római 

kánoni eljárásjog recepciója csak részleges volt, míg a régebbi bizonyítási eszközök, például 

az eskü segítői, a pápai rosszallástól függetlenül megmaradtak. Az egyéni bűnösség a 

büntetőjogban rögzült, miközben az egyház került a bűncselekmény förtelmességének 

meghatározásába, és segített új kriminalizációk bevezetésében (pl. uzsora és bestialitás). 

Ezenkívül a kánonjog befolyásolta a középkori Skandináviában a földjogot. 

      Norvég kutatók például már egy évszázaddal ezelőtt felhívták a figyelmet arra, hogy az 

1274-es törvény kifejezetten kimondja, hogy a király a törvények felett áll, ami közvetlen 
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utalás a római jog "princeps legibus solutus" elvére.34 Következésképpen az 1274-es norvég 

törvény jelentősen kiterjesztette a király bírói és jogalkotói jogait. Sunde valójában Magnus 

királyt "inkább törvényhozónak, mint jogalkalmazónak" tekintette. 35Mégis, mint már 

említettük, mind a Liber Augustalis, mind a Siete Partidas a ius commune recepciójának 

fontos mérföldköveinek tekinthető az adott országban. A Liber Augustalis a II. Roger szicíliai 

király (r 1130-54) korábbi, úgynevezett Ariano Assizes of Ariano című művén alapult, amely 

Kenneth Pennington szerint "szoros kapcsolatot mutat a római jog észak-itáliai tanításával és 

tanulmányozásával [és amely] talán a legkorábbi példa arra, hogy a születőben lévő Ius 

commune milyen hatással volt a világi jogra". Hasonlóképpen a Siete Partidas-t a tanult jogi 

hatások emlékének tekintik: A római, a kánoni és a feudális jog. Bár az 1274-es és 1350 

körüli norvég és svéd királyi törvényekben bizonyosan találhatunk bizonyos, a tanult 

jogtudomány által befolyásolt részeket, ezek a törvények egészében aligha képviselik a tanult 

jog masszív és mélyreható recepcióját. 

       A kérdés azonban évtizedek óta folyamatos viták és kutatások tárgya. Az utóbbi időben 

például megfigyelték a kánonjog és a római jog hatását az izlandi Grágáson: bizonyos 

terminológiák és a házassággal, a tulajdonjoggal, az eljárásjoggal és a tengerjoggal 

kapcsolatos egyes passzusok nyilvánvalóan a tanult jogból származnak. Hans Henning Hoff 

ezt a bizánci és a lombard jog XI. századi és XII. század eleji hatásainak tulajdonította. Dieter 

Strauch azonban ehelyett a hatásokat a tanult jognak az egyházon keresztül történő későbbi, 

XII. századi és XIII. század eleji recepciójával magyarázta. 36 

       A feudális jog recepciójának mértéke a késő középkori Skandináviában még mindig 

nagyrészt feltáratlan. Általánosságban véve további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy 

meghatározzuk az idegen jognak a skandináv középkori világi jogra gyakorolt hatását. 

Például a Sachsenspiegel recepcióját a jütlandi jogban tagadták, de megfigyelték, hogy egyes 

passzusok a német jogból származó szabályokat tartalmaznak. A Holsteini Hercegség a Szent 

Római Birodalomhoz tartozott, következésképpen a dán feudális jogot valószínűleg a német 

jog és a Sachenspiegel befolyásolta. Az úgynevezett "Valdemar és Erik feudális törvénye" 

1315-ből származik, és az 1219-1346 között dán uralom alatt álló Észtország első feudális 

földtörvénye lett. A középkori Svédországról azt mondták, hogy "[a] svédországi 

igazságszolgáltatási rendszer sajátossága a magánbíráskodás szinte teljes hiánya volt". Ennek 

ellenére a királyról szóló fejezet egyes szakaszaiban nyilvánvaló külföldi feudális hatásokra 

lehet rámutatni a királyról szóló fejezetben. Magnus Eriksson svéd király törvénye a vidék 

számára című művében. Továbbá a XIII. századi Norvégiában a földbérletre és a 

földtulajdonra vonatkozó tanult (római) jog hatásai is megfigyelhetők. Ami a jogi recepció 

egyéb csatornáit illeti, még azt is állították, hogy az 1274-es norvég törvényben angol hatások 

is kimutathatók. 37 

      A XII. és XIII. századi Dániában, Norvégiában és Svédországban a trónért folytatott 

ismétlődő harcok a királyok számára igen vonzó eszközzé tették az árulást és a kiskirályságot. 

A maiestas római jogi felfogásának ismeretében a királyok alkalmanként megpróbálták 

alkalmazni ezeket a fogalmakat királyságaikban, hogy polgárháború után megbüntessék 

politikai ellenfeleiket, és lefoglalják vagyonukat. A nemesség azonban ellenezte az ilyen 

politikát és a római jog recepcióját.381282-ben V. Erik Klipping dán királynak (r. 1259-86) 

engedményeket kellett tennie a nemességnek, és biztosítékokat kellett adnia például arra 

vonatkozóan, hogy senkit sem lehet bebörtönözni, kivéve, ha a bíróság bűnösnek találja, ha 

beismerő vallomást tett, vagy ha tetten érik. 

       Ezen túlmenően a büntetéseknek törvényen kellett alapulniuk, és a földek elkobzására 

csak megfelelő eljárás után kerülhetett sor a bérbeadás miatt. Míg a politika olykor motiválta 

a tanult tanok befogadását, a politikai terület a külföldi jog befogadását akadályozó ellentétes 

dimenzióval is kiegészült. Az uralkodóknak szükségük volt a mágnások és a tartományok 

politikai támogatására, a törvényhozáshoz pedig a nép beleegyezésére volt szükség. A 
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királyok ellenállásba ütköztek a külföldi jog nyílt elfogadásával szemben, és Magnus Eriksson 

törvénye tartalmazott egy olyan szakaszt, amely kifejezetten kimondta, hogy a királyoknak 

tilos idegen jogot bevezetniük, amelyet a köznép követhet. 

       A skandináv felfogás a iura regáliáról, az uralkodónak mint a területén a legfőbb hatalom 

birtokosának szuverén jogairól, amely egyben az uralkodó uralmának pénzügyi alapját is 

képezi, régi eredetű. Ugyanakkor ezeket a tanult jog is befolyásolta (pl. Frederick Barbarossa 

császár Constitutio de regalibus című, 1158-ban a roncagliai országgyűlésen elfogadott 

rendelete) Németországon keresztül, például a királyi bányajog és a bányajog (bergsrätt). A 

koronázási esküben különböző királyi jogköröket határoztak meg (pl. a legfőbb bíró 

szerepének joga), amelyek az igazságszolgáltatásra is kiterjedtek: a bírák kinevezésének joga, 

bizonyos bírságok kiszabásának joga, a biztonságos vezetés joga és az elkobzott vagyonhoz 

való jog. A skandináv középkori törvények a királyi jogokra vonatkozó szabályokat is 

tartalmaztak, például a bálnákhoz való jogokra vonatkozóan, vagy a tengerparton partra 

vetődött kincsek, kincslelet, elkobzások (vagyon visszaszolgáltatása a koronának törvényes 

örökösök hiányában), vagy bizonyos cikkekre, például szőrmékre vonatkozó elővásárlási 

jogok. A iura regalia tanult fogalmait azonban a kora újkori királyok a tizenhatodik és 

tizenhetedik században egyre erőteljesebben érveltek. 

       A létező pápai levelek számának skandináv összehasonlítása azt mutatja, hogy Dánia volt 

messze a legaktívabb ország a pápasággal szemben a magas középkortól a reformációig. 

Norvégia is viszonylag korán és aktívan indult, míg Svédország a skandináv birodalmak közül 

későn érkezett. A svéd címzetteknek címzett pápai levelek száma a XIII. században azonban 

már meghaladta a norvégokét, a XIV. században pedig ez a tendencia még hangsúlyosabb. 

Norvégiát súlyosan sújtotta a fekete halál, ami hosszú távú gazdasági és társadalmi hanyatlást 

okozott, részben a szétszórt lakosság miatt. Ez tükröződhet a pápai penitenciáriumba érkező 

kérvények alacsonyabb számában is az 1450-1520-as évek körül. A norvég egyházmegye 

nyolc egyházmegyéjéből együttesen körülbelül annyi petíció érkezett, mint a dán Schleswig 

egyházmegyéből, és a dán egyházmegyékből több mint ötször annyi penitenciáriumi petíció 

érkezett, mint a norvégokból. A svédországi számok háromszor magasabbak voltak, mint a 

norvégiaiaké, de jóval alacsonyabbak, mint a dániaiaké. Míg a Római Rota fennmaradt ügyek 

egyike sem származik Norvégiából, addig a skandináv ügyek 86 százaléka dán 

egyházmegyékből származik. 

        A XV. század végén és a XVI. század elején egyes svéd arisztokrata családok és a dán 

király közötti politikai küzdelmek során találunk példákat arra, hogy a dán király és jogi 

tanácsadói a tanult jogot politikai érvként használták svéd ellenfeleikkel szemben. Amikor I. 

Keresztény király 1463-ban bebörtönöztette az uppsalai érseket egy néhány ezer parasztot 

érintő adófelkelés kapcsán, a királynak védekeznie kellett az egyházjog által ipso facto előírt 

kiközösítés ellen, amelyet mindenkire kiróttak, aki erőszakos kezet emelt egyházi személyre. 

Keresztény király a dán uralkodó feljebbvalót nem ismerő tekintélyére, a jogos önvédelem 

tanára, a bérmálkozásra és a hűbéri eskü megszegésére hivatkozott. A tanult és a svéd jogot is 

felhasználták az 1520-as úgynevezett "stockholmi vérfürdő" legitimálásához, amelynek során 

II. keresztény dán király mintegy nyolcvan politikai ellenfelét likvidálta Stockholmban svéd 

királlyá koronázása kapcsán. A tisztogatás áldozatait, köztük két püspököt, azzal vádolták, 

hogy ipso facto kiközösítést vontak magukra, és ezt egy év múlva a hírhedt eretnekséggel 

azonosították. Ahogy Niels Skyum-Nielsen rámutatott, "[e]zt a szokatlan és egyedülálló pert 

bizonyára a svéd és a nemzetközi egyházi jogban jártas személyek tervezték meg". 

 

 

 

VIII. Következtetés és összehasonlítás 
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A középkori Skandináviában általános volt az egyetértés abban, hogy a jog megváltoztatható 

a jogtalanságok orvoslása, az új igények vagy változások tükrözése érdekében. A Sten Gagnér 

által "közös európai kodifikációs vágyakozásnak" (gemeineuropäischen Drang zur 

Kodifikation) nevezett, egyházi és világi jogi könyveket egyaránt tartalmazó skandináv a 

skandináv jogot 1150-1350 körül írták le és kodifikálták tartományi szinten. Ez a korai 

kodifikáció, amely a régebbi szokásjogi elemeket és az új törvényes jogot vegyítette, 

jelentősen különbözött például a középkori Kelet-Európától, ahol a (szokás)jog középkori 

kodifikációja legfeljebb részleges volt. 

      Skandináviában és Kelet-Európában a tanult jog átvétele elsősorban a katolikus egyházon 

keresztül történt. A középkorban a kereszténység európai perifériákon való elterjedésével a 

hatókör még tovább bővült. Izlandot, a Feröer-szigeteket és Grönlandot a IX. századtól 

kezdve telepítették be, majd keresztényítették meg. Észak-Svédország és Norvégia települései 

még a késő középkorban is terjedtek, míg Finnország és a balti térség a XII-XIII. századtól 

keresztényesedett. Miután a katolikus egyház 1100 és 1200 között komolyan meghonosodott 

Skandináviában, a kánonjog egyre inkább befolyásolni kezdte a helyi világi jogot. Az egyház 

hozzájárult a törvények írásos formában történő összeállításához, és befolyásolta azok 

tartalmát. 

      Bár a kelet-európai kanonisták jelentőségét a jogtudomány fejlődésében nem értékelték 

magasra, a kánonjog megismerése és terjesztése egyértelműen aktívabb volt Kelet-Európában, 

mint Skandináviában, ahol nem született aktívan kánonjogi irodalom. Annak megítélésében, 

hogy beszélhetünk-e kánonjogi kultúráról a középkori Dániában, Per Ingesman igenlő választ 

adott. Elismerte azonban, hogy ennek bizonyítékai nem olyan bőségesek, mint egyes más 

országok esetében. Ráadásul a dán "kánonjogi kultúra nem volt túl sok emberből álló, és nem 

mutatott nagy eredetiséget vagy termelékenységet".39Mégis, a pápaság és Dánia közötti 

középkori kapcsolatok szorosabbak voltak, mint a két másik skandináv királyságé. A 

koppenhágai egyetemen a jogi oktatás is jobban szervezett volt, mint az uppsalai egyetemen. 

Lehet, hogy a késő középkori Dániában nem ismerték jobban a ius commune-t, de legalábbis 

aktívabban használták, mint Norvégiában, Izlandon vagy Svédországban. Míg a középkori 

Kelet-Európa jogrendszerét "a hatalmas sokféleség mozaikjaként" jellemezték, ahol 

mindenütt a szokásjog dominált, és az etnikai és vallási csoportok saját szabályaik szerint 

uralkodtak, ez a kép nem illik a középkori Skandináviára. 

       Az etnikailag homogénebb és sokkal kevésbé sokszínű skandináv királyságok 

nagymértékben támaszkodtak a XII. századtól megjelenő középkori népnyelvi 

kodifikációikra. Jogi reformot lehetett kezdeményezni és új törvényt alkotni, feltéve, hogy a 

nép beleegyezett. A középkori skandináv királyságokban a büntető- és eljárásjog egyre inkább 

királyi joghatóság alá kerültek a tartományi törvényekbe foglalt béke- és statútumjog révén. A 

norvég (1274) és a svéd (1350 körül) királyságban még a "nemzeti" törvényeket is királyi 

égisze alatt működő jogi bizottságok állították össze. Ezek a népnyelvű törvények (egy a 

városok és egy a vidék számára) gyorsan felváltották a tartományi törvényeket, és mindkét 

királyságban jelentősen egységesítették a jogot. Így a királyi törvények a következő 

évszázadokra a legfontosabb jogforrásokká váltak. Dániában és Izlandon a tartományi 

törvényeket csak az 1683-as dán királyi kodifikáció váltotta fel, míg Norvégiában és 

Svédországban az országos középkori törvényeket 1687-ben, illetve 1734-ben új törvények 

váltották fel. 40 

       A jognak ez a középkori skandináv kodifikációja, amely magában foglalta a régebbi 

szokásjogot, és új törvényi normákat épített be, olyan teljes körű volt, hogy ezt követően 

aligha lehet szokásjogi rendszerről beszélni. Az írott törvényekre, tartományi vagy nemzeti 

törvényekre és statútumokra érvényes jogforrásként hivatkoztak. Ezt valóban "proto-

jogászatnak" nevezték. A középkori Skandináviában nem létezett hazai jogi irodalom vagy 
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jogtudomány. Ezenkívül a népnyelv jogi nyelvként és a bíróságokon való használata, a 

laikusok által dominált bírói testület és a katedrálisokon kívüli tanult jogi szakemberek hiánya 

kevés teret engedett a jogtudománynak. 

       Ellentmondásosnak tűnhet, hogy a középkori Skandináviában a "szokásjog" kodifikációja 

a külföldi jog befogadását akadályozó tényező volt, míg a középkori Kelet-Európában a 

szokásjog kodifikációjának hiánya - vagy csak részleges kodifikációja - a külföldi jog 

befogadását akadályozó tényező volt. Hogyan magyarázható ez a látszólagos paradoxon? A 

skandináv tartományi és "nemzeti" törvények viszonylag korán (1100-1350) íródtak le, és 

bizonyítják például a németországi és a ius commune befolyását. Ezt követően azonban a 

kialakuló "proto-legalizmus" visszaszorította a ius commune befolyását. Miközben a királyok 

szerepét kiterjesztették, Norvégia és Svédország középkori "nemzeti" törvényei figyelembe 

vették a tartományok, a mágnások és a köznép érdekeit. Ebben a formálódó időszakban még 

nem volt olyan erős politikai ellenállás, amely a ius commune eszközeinek és intézményeinek 

felhasználásával akadályozta volna a király szerepét növelő új jogi kodifikációs projekteket. 

Skandináviában az ilyen ellenállás később jelentkezett, mint például a XVI. század elején a 

"zsarnoki" II. keresztény király törvényeinek felborítása vagy az 1600-as évek elején 

Svédországban meghiúsult törvényreformok esetében. 

       Miért Dánia volt az egyetlen északi királyság, amely nem rendelkezett sem egységes 

városi törvényekkel, sem "nemzeti" törvényekkel az ország többi része számára? Vagy hogy 

átfogalmazzuk a kérdést: miért volt sokkal kisebb a jogi központosítás a középkori Dániában, 

mint Norvégiában és Svédországban? Alaposabb kutatások hiányában ezt óvatosan a dániai 

erősebb feudális és regionális tendenciáknak, valamint a dán parasztság gyengülő politikai 

státuszának tulajdoníthatjuk. Következésképpen a dániai jogrendszer valamivel kevésbé volt 

egyszerű és egységesebb volt a középkor végén, mint Norvégia és Svédországé, és valamivel 

inkább hasonlított a kontinentális rendszerre. Ironikusnak tűnhet, hogy a "Törvényekkel kell 

építeni az országot" mondat, amely mindhárom skandináv királyság középkori törvényeiben 

megtalálható, és amelyet olyannyira jellegzetesen skandinávnak tartanak, a Tizenkét Tábla 

Törvényének elkészítését leíró Digest fordítása.41 Népszerűsége és tartós jelentősége azonban 

arról tanúskodik, hogy a mondást a skandináv népek évszázadokon keresztül, egészen 

napjainkig nagyon is helyénvalónak tartották és tartják. Az írott jogi kompilációk erős 

nemzeti (vagy Dánia esetében tartományi) azonosító jelképekké váltak. Az írott jogot 

nemcsak a középkori Skandináviában tekintették a legfőbb jogi forrásnak, hanem egy 

igazságosabb és rendezettebb társadalom aktív építésének eszközeként is. 

 

 

 

 

Jegyzetek 

 

 

(1) Szeretném melegen megköszönni Helle Vogtnak, hogy segített hozzáférni bizonyos 

anyagokhoz, és J?rn Sunde-nak az észrevételeiért. Az eredeti nyelvekből készült összes 
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                      18. Szokásjog és a ius commne befolyása a középkorban  

                                         Közép-Kelet Europában  
                                                               Mia Korpiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A világi jog Kelet-Közép-Európában nagyrészt szokásjog és kodifikálatlan maradt. Míg 

Délkelet-Európa nagy része a római kor óta keresztény maradt, Kelet-Közép-Európa nagy 

része a magas középkorban keresztényesedett. A balti régió később jött, Litvánia csak 1387 

után tért át. Délkelet-Európára először a bizánci, majd az olasz jog volt hatással. Kelet-Közép-

Európa nagy részén a világi jog a szláv szokásokon alapult, amelyekre később a kánonjog és a 

német jog hatott. A Sachsenspiegel, a Schwabenspiegel és a német városi jog a kelet-közép-

európai német gyarmatosítással együtt terjedt el az egész régióban. A városok a német és a 

tanult jog közvetítőiként működtek. Egyes területi uralkodók aktívan támogatták a római 

jogot és a (részleges) kodifikációt, míg a helyi nemesség a kodifikálatlan szokásjogot 

részesítette előnyben. A külföldi egyetemi tanulmányok mellett a XIV. századi prágai és 

krakkói egyetemek, a székesegyházi káptalanok és a közjegyzők segítették a ius commune 

elterjedését a régióban. 

Kulcsszavak: Kelet-Közép-Európa, szokásjog, kánonjog, statútumok, városi jog, német jog, 

római jog, feudális jog, egyetemek, Hanza-szövetség. 

 

 

 

 

I. Bevezetés: Regionális hatály és jogi hatások  

 

 

 

KELET-KÖZÉP-EURÓPA elsősorban a katolikus egyház révén került a ius commune 

világához, amelynek hatóköre a középkorban a kereszténység európai perifériákon való 

elterjedésével még mindig bővült. A földrajzi "Kelet-Közép-Európa" földrajzi és kulturális 

kiterjedése ingadozott. Ebben a fejezetben e tágan értelmezett régió jogtörténetének néhány 

olyan vonását elemzem, amelyet az európai jogtörténeti tankönyvek gyakran figyelmen kívül 

hagynak. E fejezet alkalmazásában Kelet-Közép-Európa a Baltikumtól a Fekete-tengerig 

terjedt, a Balkán e fejezet hatálya alá tartozik, Ausztria azonban nem. E fejezet terjedelmének 

behatárolása érdekében két további meghatározó tényezőt is alkalmazok: a római katolikus 

kereszténység bevonási kritériumát és a Cseh Királyság kivételével a Szent Római Birodalom 

kizárási kritériumát. Délkelet-Európa a Római és a Bizánci Birodalom része volt. A hatodik 

századtól kezdve nomád szláv törzsek telepedtek le ott, és néhány évszázad múlva áttértek a 

keleti ortodox kereszténységre. A szláv ábécé a kilencedik és tizedik században került 

használatba, hogy megkönnyítse ezt a folyamatot, és segítse a bizánci befolyás elterjedését 

Délnyugat-Európában. Így a bizánci teológiai és jogi (különösen egyházjogi) szövegeket szláv 

nyelvre fordították le, ezáltal továbbítva a tanulást a régióba. 
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      A bizánci hatások Morvaországra is kiterjedtek, még ha vitatott is, hogy a Zákon súdnyj 

liúdem, a legrégebbi (IX. századi) szláv szöveg, amely az Eclogán és a szokásjogon alapul, 

morva vagy bolgár eredetű. Ráadásul a bizánci befolyás a szomszédos Kijevi Ruszon 

keresztül egészen a mongol inváziókig kiterjedt Lengyelországra. Ugyanez vonatkozott 

Magyarországra is, amely földrajzilag még közelebb állt Bizánchoz. Különösen a Görög-

félsziget, a Bolgár Birodalom, a Szerb Királyság és a boszniai Bánát (későbbi királyság) volt 

kitéve a római és bizánci jognak. Az olyan törvényeket, mint a Procheiros Nomos (870~9), 

lefordították szláv nyelvre, és először Bulgáriában, majd Szerbiában alkalmazták, ahol a 

bizánci egyházi jogot tovább gyűjtötték, és az 1220-as években Kormčaja Kniga néven 

lefordították szláv nyelvre. A bizánci Syntagmát (1335) szintén gyorsan lefordították szláv 

nyelvre, és hatással volt a román és szerb gyakorlatra. Míg a bolgár uralkodóház a tudatos 

bizantinizációt követte, addig a szerb törvényhozás inkább a helyi szokások átvételére 

törekedett. Az 1349-es szerbiai Dušan törvénykönyv (Dušanov zakonik) mégis nagymértékű 

adósságot mutat a bizánci joggal szemben, bár a szerbiai viszonyokhoz igazítva. 2 

       A késő középkori pápaság kapcsolatot tartott fenn a balkáni katolikus határmenti 

közösségekkel. A pápáknak figyelembe kellett venniük a keleti kánonjog befolyását, és a 

katolikus lakosság támogatására törekedve felmentéseket adtak az egyházjogi szabályok alól. 

A katolikusokat először a "skizmatikusok" fenyegették, amikor a Szerb Királyság 

kiterjesztette befolyását, később pedig az oszmán fenyegetés vált egyre élesebbé. Az ortodox 

Moldva és Waláchia szokásjoga a bizánci befolyási övezethez tartozott és maradt, amíg az 

oszmán hódításig. A keleti kereszténység szféráját ebből a fejezetből kizártuk. 

A dalmát tengerpart (főként a mai Horvátország és Montenegró) a középkorban a Bizánci 

Birodalom, a Velencei Köztársaság és a magyar-horvát korona alatt állt. A középkori dalmát 

tengerparti városok - például Zara (a mai Zadar), Split, Ragusa (a mai Dubrovnik), Šibenik és 

Trogir - többnyire bizánci uralom alatt álltak egészen 1204~5 körülig, amikor a velenceiek 

elfoglalták őket. Azonban a következő időszakok után magyar uralom alatt, Dalmácia végül 

1420-ban került Velencéhez, és évszázadokig velencei uralom alatt maradt. Kivételt képezett 

Ragusa, amely 1358-ban Ragusa Köztársaság néven de facto függetlenséget nyert, előbb 

Magyarország vazallus államaként, majd 1481 után az Oszmán Birodalom hódoltatójaként. 

Bár a görög félszigeten és a Földközi-tengeren található frank és latin keresztes államoknak, 

beleértve a genovai és velencei tengerentúli területeket is, szerepelniük kellene ebben az 

áttekintésben, gyakorlati okokból nem kerültek bele. Elég annyit megjegyezni, hogy a frank 

görögországi törvények nagyrészt feudális és szokásjogi jellegűek voltak, és nem 

szabályozták az élet minden területét. Például az úgynevezett romániai aszsziszok, a bizánci 

császár fennhatósága alatt álló Achaea vagy a peloponnészoszi Morea fejedelemségben 

(létezett 1205- 1432) alkalmazott jog 219 cikkelyből állt. Emellett hivatkozott néhány, a 

régióból származó jogesetre is. Ez a feudális "szokás vagy szokás" főként a hűbérbirtokokkal, 

a hűbéri szerződésekkel, bizonyos bűncselekményekkel, a jobbágysággal, a hódoltsággal és a 

katonai szolgálattal, az elkobzással, a házassággal, a hozományokkal és a hozományokkal, a 

végrendelettel, a hagyatékkal és a gyámsággal, valamint a föld elidegenítésével foglalkozott. 

Azt is meghatározta, hogy a vazallusokat hogyan lehetett polgári vagy büntetőügyekben 

bíróság elé állítani, és hogy a bírósági eljárásokat szóban, a népnyelvben kellett lefolytatni - 

nem pedig írott felolvasással vagy latin nyelven. Ami a szerződési formaságokat illeti, a 

bizánci jogra hivatkoztak. Így a XIV. századi romániai esküdtszék elsősorban a francia 

feudális jogon alapult, némi bizánci elemekkel. Ezt a jogot még a régió egyes velencei 

tengerentúli területein is alkalmazták. Másrészt a velencei és genovai kereskedők és jegyzők 

révén bizonyos olasz jogi hatások kiterjedtek a Fekete-tenger és az Azovi-tenger kereskedelmi 

állomásaira és kikötővárosaira a mai Moldávia, Románia, Ukrajna és Oroszország területén. 

Ezzel szemben a mai Szlovénia nagy része a tizedik század végén a Szent Római Birodalom, 
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a tizennegyedik században pedig a Habsburgok területe lett, ezért ebben a fejezetben nem 

tárgyaljuk tovább. 

       Ebben a fejezetben a ius commune középkori kelet-közép-európai recepciójának főbb 

jellemzőit és a szokásjog kodifikációját elemzem. A keresztényesedési folyamatokkal és a 

kánonjog ebből következő hatásával kezdem. Ezután a "germanizáció" hullámait és a német 

jognak a migráció révén Kelet-Közép-Európában történő, ezzel együtt járó recepcióját 

tárgyalom. Ezután a kánonjog és a tanult jogi irodalom növekvő szerepét vizsgálom tovább, 

miután a XIV. század közepe után Kelet-Közép-Európában létrejöttek az első egyetemek. A 

prágai és krakkói egyetemek szerepét a következőkben tárgyaljuk.különösen. Ezután, miután 

különösen a római jogra összpontosítottam, a kelet-közép-európai helyi szokásjog 

kodifikációját - a szó tágabb értelmében - vizsgálom meg, mielőtt néhány záró megállapításra 

térnék át. 

 

 

 

II. A kereszténység és az egyházjog hatása Kelet-Közép-Európában 

 

 

Jiří Kejř a középkori Csehországról megjegyezte, hogy a kánonjog későn érkezett oda, mint a 

nyugati és déli szomszédos országokba. Az ottani kánonjogi kéziratok többsége importált, 

nem pedig hazai előállítású volt. Ráadásul ott ritkán írtak kánonjogi műveket, és ami kevés 

készült, az aligha lépte át a királyság határait. Ez nagyrészt a régió többi részére is 

általánosítható - kivéve, hogy Csehországot valószínűleg jobban befolyásolta a tanult jog, 

mint a legtöbb más kelet-közép-európai régiót. Például Skandináviához képest, amely egy 

másik, nagyjából ugyanabban az időben keresztényesedett európai periféria, a tanult jog 

hatása nagyobb volt Kelet-Közép-Európában. 

        A kereszténység Morvaországból terjedt el Csehországban, ahol bizánci misszionáriusok 

már legalább a 860-as évek óta tevékenykedtek. I. Bořivoj cseh herceg (uralk. 867-89) 884-

ben megkeresztelkedett, de csaknem egy évszázadba telt, amíg az új vallás a latin szertartások 

szerint meghonosodott, és az első cseh egyházmegyét 973-6 körül alapította Prágában II. 

jámbor Boleszláv herceg (uralk. 972-99). A terjeszkedő Lengyelországban I. Mieszko (r. 960-

92) 966-ban megkeresztelkedett, miután házasságot kötött a csehországi Dobravával, II. 

Boleszláv herceg húgával, és az ország kereszténnyé válása következett. 

        Mind a nemrégiben kereszténnyé vált Kelet-Közép- és Észak-Európában a kánonjog 

klasszikus korszakában (1140-1234) ébredt fel a jog iránti nagyobb érdeklődés. Ez segít 

megmagyarázni, hogy miért van viszonylag kevés nyoma a Gratianus előtti gyűjteményeknek. 

Négy egyházmegye és a gnieznói érsekség már 1100 előtt létrejött. Az egyházjog iránti 

érdeklődés hamarosan felébredt, és az érsekek kéziratokat írtak a használatukra - 

nyilvánvalóan Chartres-i Ivo (1040-1115 körül) Collectio Tripartitáját is beleértve a XII. 

század elején. Csehországban az első helyi normák, amelyek az egyházi jogot és joghatóságot 

szabályozzák, a XI. századból származnak, és ebből az időből maradtak fenn egyes ivoni 

gyűjtemények is - néhány helyben, az olmützi székesegyházi városban (németül Olmütz) 

készült. 3 

      Magyarország első keresztény királyától, Szent Istvántól (r. 1000/1001-38) kezdve a XI. 

századi királyok elkezdték kiépíteni a nyugati írástudókkal felszerelt kancelláriát. Az írásos 

dokumentumok szaporodásával a latin nyelv és a római jogi szókincs használata is megjelent 

bennük a magas középkor folyamán. A kereszténység nyugati formájának átvétele azonban, 

amelyet helyi egyházi zsinatokkal támasztottak alá, hosszú folyamat volt. A szabolcsi zsinat 

(1092) és az első esztergomi zsinat (1100 körül) statútumai még ma is mutatják a keleti és 

nyugati hatásokat. Például a klerikális házasságkötés Magyarországon az ortodox kánonjog 
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szerint volt megengedett, amíg a posztgregoriánus nyugati kánonjog nem érvényesült. 4A 11. 

és 12. században a legátusok fontos közvetítők voltak a pápaság és a csehországi, 

magyarországi és lengyelországi egyházmegyék között, de 1215 előtt kevés kelet-közép-

európai prelátus vett részt a lateráni zsinatokon. 

         Adam Vetulani a tizenkettedik és a tizenharmadik század eleji Lengyelországgal 

kapcsolatban megjegyezte, hogy a szokások és az egyházmegyék hatalmas mérete, valamint a 

szétszórt közösségek igényeit kiszolgáló, rosszul képzett papokkal rendelkező kisszámú 

plébánia akadályozta az egyházjog végrehajtását vidéken. A városokon és székesegyházakon 

kívül városok, a hatalmas erdők, a mocsaras területek és az utak hiánya lassította a ius 

commune befogadását.5 Még ha a későbbi középkorban javult is a helyzet, ez bizonyára 

Kelet-Közép-Európa nagy részére igaz. A tizenkettedik és tizenharmadik században 

magyarok, bohémek, morvák és lengyelek utaztak a jogtudomány fő európai központjaiba, 

elsősorban Párizsba és Olaszországba. Ebben az időszakban néhány magyar - leginkább 

Damasus és Paulus Hungarus - maga is a jogtudomány mestere lett. Damasus (Bolognában 

tevékenykedett 1210~17 körül), egy viszonylag jelentős kánonista, aki például apparátusokat 

írt a Compilationes prima, secunda és tertia, valamint Brocarda, Questiones és egy Summa 

decretalium című műveket. Paulus Hungarus Bolognában tanított, és szerzője volt a 

Compilationes secundáról és tertiáról szóló Notabiliának, valamint egy Summa de 

penitentiának. 6 

      A tizenharmadik században, amikor a klasszikus kánonjog stabilizálódott, kelet-közép-

európai klerikusok látogatták a pápai kúriát, ott állást kaptak, és az európai egyetemekre 

utaztak tanulni. Számos klerikus kánonjogi vagy római jogi licenciátussal és doktori címmel 

tért vissza, és magas rangú tisztviselőként helyezkedett el az egyházi vagy királyi 

közigazgatásban. Diplomáciai küldetéseken is alkalmazták őket. 7Az egyházi és római jogban 

jártas, tanult klerikusokat a magyar királyok alkalmazták, és politikai és politikai leveleket 

fogalmaztak meg. jogi vitákban a pápasággal. A XIII. századi magyar oklevelek a római 

jog egyértelmű hatásait is jelzik. 

       Emellett a ius commune által inspirált ars notariae által befolyásolt képzett jegyzők száma 

különösen a királyi és egyházi közigazgatásban és a városokban nőtt. Az egyházi bíróságok 

működésében a XIII. századot még mindig átmeneti időszaknak tekintik, amikor a római-

kanonikus eljárásjogot és az anyagi jogot is átvették, és a tanult eljárásjog elterjedt a 

lengyelországi és csehországi fejedelmi és királyi törvényszékeken. A tanult eljárásjog 

kiterjedését a XIII. században azonban nem szabad eltúlozni: a híres Regestrum Varadinense, 

amely a székesegyházi káptalan által segített perrendtartások alkalmazásáról szól, 1208-35-re 

terjed ki. Ez azt sugallja, hogy a klerikusoknak a perbeszédekben való részvételtől való 

eltiltását (1215) figyelmen kívül hagyták, és a román-kanonikus eljárás bevezetése legalábbis 

Magyarországon nem haladt nagyon előre. A középkori Csehországban, még ha a tanult 

eljárásjog befolyásolta is a világi bírósági eljárást ebben az időszakban, a világi jogra 

gyakorolt alaposabb római és kánoni hatások csak a XIII-XIV. század végén, az urbanizáció 

és a gazdasági monetarizáció mellett mutatkoznak meg. A perrendtartás Csehországban 

egészen IV. Károly cseh király (r. 1346-78, 1355-78 szent római császár) uralkodásáig 

fennmaradhatott. 8 

        Az egyház révén még Európa pogány perifériái is a ius commune befolyása alá kerültek. 

A balti térség az 1100-as évek végétől az úgynevezett balti keresztes hadjáratok révén 

erőszakos keresztényesítésen ment keresztül. III. Honorius (pápasága 1216-27) alatt pápai 

bullák és dekrétumok sora foglalkozott a misszióval kapcsolatos kérdésekkel, de azokkal az 

állításokkal is, hogy az újonnan megtért népeket gazdaságilag és társadalmilag 

kizsákmányolják, és szolgaságba taszítják, ami hitehagyáshoz vezethet. Valójában a litván 

nagyhercegség volt az utolsó európai ország, amely 1387-ben kereszténnyé vált. Jogaila litván 

nagyherceg (r. 1377-1434) 1386-ban keresztelkedett meg, amikor feleségül vette Jadwiga 
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(Hedvig) lengyel királynőt, és Władysław II Jagiello (r. 1386-1434) néven lengyel királlyá 

koronázták. Az első litván egyházmegyét Vilniusban alapították 1387-ben. A többi balti 

régióban (pl. Észtország és Livónia) egyházmegyéket a tizenharmadik században hoztak létre 

a kánoni előírásoknak megfelelően. Tartományi és zsinati zsinatokat szerveztek, és 

statútumokat adtak néha olyan szakaszokkal, amelyek közvetlenül a Liber extra dekrétumain 

alapulnak. 9 

       Litvánia viszonylag gyorsan felzárkózott a környező katolikus birodalmakhoz az egyházi 

igazgatásnak köszönhetően. Egy évszázaddal az áttérés után a litván püspökök már 

Krakkóban, sőt Olaszországban is tanultak, a litván klerikusok pedig kánonjogi 

könyvgyűjteményekkel rendelkeztek. Sőt, még ha az egyszerű litvánok egyházjogi ismeretei 

nem is voltak mélyek, a különböző ügyekben hozzáférhettek és használhatták a kánonjogon 

alapuló rendes egyházi bíróságokat. Ugyanez vonatkozott Livóniára és Észtországra is. 

Továbbá a németek által dominált balti-tengerparti egyházmegyék, különösen Riga és Reval 

(Tallinn), aránylag aktív kapcsolatban álltak Rómával, amint azt a penitenciáriumhoz intézett 

késő középkori könyörgések tanúsítják. 

        A dalmát tengerparti városok nem voltak európai perifériák, szoros kapcsolatokat ápoltak 

a pápasággal, amint azt számos késő középkori penitenciáriumi könyörgés bizonyítja. A 

nyugati egyházhoz kapcsolódva a dalmát egyházmegyék is alkalmazták területükön az 

egyházjogot, és Rómától kértek felmentést az egyházjogi előírások alól. Különösen uralkodó 

patríciájuk endogámiája tette szükségessé a pápai házassági diszpenzációk aránytalan 

alkalmazását. Az írott horvát szokásjog a ius commune hatásait mutatja, mint például az 

egyházi zsinatok, a Decretum, a Liber Sextus és még a Digest is. A tanult fogalmak beépültek 

a helyi jogba, és ezáltal szokásjoggá váltak.  

        A papság "professzionalizálódásának" szintje azonban Kelet-Közép-Európán belül 

némileg eltérő volt. Magyarországon a budai legátusi zsinat (1279) elrendelte, hogy az 

egyházi bíróságokon házassági vagy végrendeleti ügyeket elbíráló valamennyi klerikusnak 

hároméves egyetemi kánonjogi tanulmányokat kellett végeznie.10Ez arra enged 

következtetni, hogy ilyen kinevezetteket túl nagy nehézség nélkül lehetett találni 

Magyarországon, de ez nem feltétlenül érvényes az akkori szomszédos országok 

mindegyikére. 

          A kelet-közép-európai szerzők a késő középkorban kezdtek el kézikönyveket írni az 

egyházi bírósági eljárásokról. Ilyen például a széles körben elterjedt és didaktikus Processus 

iudiciarius secundum stilum Pragensem (1386~9 körül), amelyet a későbbi érsekjelölt és jogi 

licenciátus Nicholas (Nicolaus) Puchnik prágai érsek (megh. 1402) írt. Puchnik 1383 óta 

tanította Prágában a Decretumot és az egyházjogot, és 1383-ban érseki hivatalnokká is 

kinevezték. Lengyelországban Andreas Lipiavicz XV. századi Processus iudicarius praxi 

utriusque fori in regno Poloniae című műve a világi és egyházi bíróságok eljárásával egyaránt 

foglalkozott. Magyarországon, míg a szokásjog tartalma rugalmasabb maradt, még a 

Tripartitum (a szokásjog XVI. század eleji összeállítása) után is, (ez az a jog, amelyet alább 

részletesebben tárgyalunk), "az eljárási jog nagyjából megfelelt a nyugati kereszténység nagy 

részében követett ordo iudiciariusnak". 11 Kelet-Közép-Európán belül az egyházi jognak 

határokon átnyúló hatásai is voltak. A helyi legátusi zsinatok szervezték és megszilárdították 

az egyházmegyék egyházi gyakorlatát, a tartományi és zsinati statútumok pedig a helyi 

egyházak körülményeivel foglalkoztak, részben a Liber extra, az egyetemes egyházi zsinatok 

(pl. a lyoni zsinatok) és más országok (pl. Franciaország) egyházi statútumaiból átvett 

rendelkezések révén. Hasonlóképpen, a Budai Zsinat (1282) kánonjai is 1285-ben fogadták 

el Lengyelországban, míg a prágai zsinat (1359) kánonjai bekerültek a lengyel tartományi 

statútumok hivatalos gyűjteményébe, amelyet Nicolaus Traba gnieznói érsek (Mikolaj Trąba, 

1358-1422) vezetésével 1420-ban állítottak össze. 12 
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III. A kelet-közép-európai "germanizáció 

Jog: A városok mint a befogadás csatornái 

 

 

 

A németek kelet felé irányuló terjeszkedése Kelet-Közép-Európában a magas középkortól 

nagyjából a XIV. század közepéig részben spontán, részben a területi uralkodók és az egyház 

által ösztönzött volt. A világi uralkodók a német telepes közösségeknek kiváltságokat 

biztosítottak a német jog (ius Teutonicum) használatára a személyiségi elvnek megfelelően. A 

cseh király a XII. század közepére a prágai német telepeseknek megadta a jogot, hogy "a 

német jog és igazságosság szerint éljenek" (vivere secundum legem et iusticiam 

Thetonicorum). Az 1240-es években a mongol betörések által feldúlt területeket sokfelé 

németek népesítették be újra. A magyarországi városokba bevándorolt németeknek a királyok 

okleveles szabadságjogokat biztosítottak, így nagyrészt autonóm módon irányított német 

települések jöttek létre, közösségileg kinevezett bírákkal és elöljárókkal. A városokon belül 

német hatású szokásokat vagy törvényeket alkalmaztak, az ország többi része a "birodalmi 

szokásokat" követte.13 Így a német (városi) jog recepciója az első szakaszban az etnikai 

hovatartozástól függött. Ez megfelelt az általános európai mintának: A zsidó vagy más 

külföldi közösségek (pl. flamandok, örmények vagy valahaiak) kiváltságokat kaptak a 

királyoktól, hogy saját törvényeiket használhassák, és kis jogi enklávékban belsőleg 

rendezhessék vitáikat. II. Ottokár cseh király (r. 1253-78) például 1254-ben külön Statuta 

Judaeorumot adott, míg a magyar királyok külön tisztviselőket ("minden zsidók bíráit") 

neveztek ki a helyi zsidóságot érintő közigazgatási és bírósági ügyek intézésére. 14 

        A német városi törvények elterjedése Kelet-Közép-Európában a jogi recepció figyelemre 

méltó hulláma volt. Az "anyaváros" joga átterjedt a "leányvárosokra", és az "anyaváros" 

törvényszékét a leányok fellebbviteli bíróságává tette. Magdeburg és Lübeck városi törvényei 

lettek a legbefolyásosabbak: A magdeburgi törvényt több városoban elfogadták Kelet-

Európában, míg a lübecki törvény elterjedt a balti-tengeri régióban. A nemzetközi tengerjogot 

a választott városi jog, a Lübeck (vagy Hamburg) törvény, valamint a hanza-találkozókon 

(Hanserecesse) elfogadott külön hajózási és tengeri statútumok és határozatok szabályozták. 

A csehországi Litomerice (Litoměřice, németül Leitmeritz) és a morvaországi Olmütz a 

magdeburgi jogot, míg a csehországi Prága óvárosa és a morvaországi Brünn a nürnbergi 

jogot választotta. Lengyelországban Breslau (a mai Wrocław) 1241 előtt vette át a 

magdeburgi jogot, és ott is összeállították a Breslauer Landrechtet, a Sachsenspiegel helyi 

változatát. A magdeburg-breslaui jog aztán elterjedt a kisebb városokban, sőt a nagy-

lengyelországi Krakkóban is. Breslau hatvanöt város fellebbviteli bírósága volt, és Neumarkt 

(a mai Środa Śląska) a Hallei törvényével hasonló regionális szerepet töltött be. 

Lengyelország terjeszkedésével a magdeburgi jog tovább terjedt kelet felé Kis-

Lengyelországban és a galíciai-volhíniai régióban, ahol mintegy 650 település vette át a német 

jogot. 

        A XIV. század végén és a XV. század elején Litvániában a magdeburgi jog 

(Magdeburger Weichbild) elterjedt Vilniusban (1387), Trakaiban és Kaunasban. Azonban 

más városokban is átvették, például Ukrajnában vagy Fehéroroszországban, például Bresztben 

(1390) és Minszkben (1499). A litván magdeburgi városok anyavárosa vagy fellebbviteli 

bírósága először Lemberg (1365, a mai Lviv), majd Vilnius volt. A középkori magyar 

városokra, köztük Budára is, hatással volt a magdeburgi jog, különösen a XIII. századtól 

németek által sokat gyarmatosított Felső-Magyarországon (a mai Szlovákia). Ugyanez 

vonatkozott az erdélyi német területekre is (a mai Románia). A magdeburgi jogon alapuló 
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kulmi jog (Kulmer Recht) egy másik befolyásos csoportot alkotott, amely a XIII. század 

végétől terjedt el a Német Lovagrend államának és a Masoviai Hercegségnek a területén. 

Kulm (lat. Colmen, a mai lengyelországi Chełmno) "anyavárossá" és fellebbviteli bírósággá 

(Obergericht) vált a kulmi jogot elfogadó lengyel és porosz városok számára, mint például 

Thorn (pol. Toruń, amely később fellebbviteli bíróság lett), Varsó, Königsberg (a mai 

Kalinyingrád), Danzig (pol. Gdańsk) és Memel (a mai Klaip?da) - Memel esetében ez csak 

1475-ben történt meg, miután először Lübeck joga volt. A lengyel és litván uralom révén a 

kulmi jog elterjedt néhány mai ukrán, fehérorosz és orosz városban (pl. Szmolenszkben) - de 

még szélesebb körben a középkor után. Mivel azonban a Kulm-törvényből hiányoztak a 

tengerészeti szabályok, Danzignak is be kellett szereznie ezek gyűjteményét, mivel a késő 

középkorban Poroszország egyik fő kikötőjévé vált, és központi tengerészeti bíróságának 

adott otthont. 15 

      Az 1237-1561 között a Livóniai Lovagrend (a Német Lovagrend része) és a Livóniai 

Konföderáció által kormányzott Livóniában, valamint az 1346-ban Dániától megvásárolt 

Észtországban az új városok a német városi jogot fogadták el és követték. Reval (a mai 

Tallinn), Narva és Wesenberg (a mai Rakvere) átvette a lübecki törvényt. Törvényt. A 

Revalból érkező ügyeket Lübeckbe vitték, míg a revali tanács volt Narvának és 

Wesenbergnek a felettes bírósága. Mégis, Riga, a leggazdagabb város, Hamburg 

"leányvárosa" volt. Így kivételt képezett a Ius Lubecense dominanciája alól, 1400-ra úgy 

becsülték, hogy az uralkodik mintegy 250 000 ember, a Balti-tenger partján fekvő tengerparti 

városok sorában.16 Azonban, akárcsak Rigában - amely első törvényét Visby mintájára 

alkotta meg -, a Sachsenspiegel által befolyásolt hamburgi törvény fogadtatása sem volt 

egyszerű dolog. Inkább "tudatos szerkesztést" jelentett, amely például kihagyta azokat a 

szakaszokat, amelyek a sérült (bennszülött) cselédeket védték. Wilhelm Ebel úgy értékelte, 

hogy "a hamburgi törvény Rigában egyértelmű gyarmati joggá alakult át". A rigai törvényt 

néhány kisebb városban is átvették, amelyek fellebbviteli bírósága Riga lett. 17 

       Több uralkodó azonban nehezményezte, hogy a birodalmukban lévő városok a 

területükön kívüli "idegen" bíróságokhoz fordultak. A Német Lovagrend megtiltotta, hogy a 

területükön fekvő városok Lübeckbe fellebbezzenek, ragaszkodva ahhoz, hogy ezeket helyette 

a Lovagrend döntse el, és 1424-ben a Lovagrend kiváltságot (privilege de non evocando) 

kapott a császártól az idézésre. Ez a livóniai és észtországi területekre is vonatkozott, még 

akkor is, ha esetenként még mindig a Szent Római Császárhoz fellebbeztek és tárgyaltak 

ügyeket. A cseh király 1337-ben városi fellebbviteli bíróságot hozott létre, míg a lengyel 

király, megtiltva a külföldi bíróságokhoz való fellebbezéseket (különösen Magdeburgot 

célozva), 1356-ban Krakkóban is felettes városi bíróságot hozott létre az ilyen fellebbezések 

elbírálására. Magyarországon a királyok soha nem engedték, hogy külföldi városi bíróságok 

bevonásával fellebbviteli rendszer alakuljon ki, mivel a fellebbezéseket maguk vagy a királyi 

tavernicus által elnökölt kúriabíróságokon keresztül bírálták el. Emellett a XIV. században 

kialakult egy magyar "anya- és leányvárosi" rendszer. Új városok kaptak kiváltságokat, 

különösen Korpona (a mai Krupina), Selmecbánya (németül Schemnitz, a mai 

Besztercebánya) és egyre inkább Buda után. Privigye (mai Prievidza) 1371-ben Korponához, 

Debrecen pedig Budához kapta meg az utalványozást. 18 

       A Sachsenspiegel (szász tükör, 1220~35 körül) kelet felé is elterjedt, először Sziléziában 

és Lengyelországban, majd a német településekkel és a magdeburgi joggal Poroszországban 

és a Német Lovagrend országaiban. Kettejüket sajátos szimbiózisnak nevezték, a ius 

Maideburgense vagy a ius Theutonicum mindkettőjük rövidítését képezi. Csehországban a 

feudális jog szintén nagyrészt a Sachsenspiegelen, valamint a szomszédos országok szokásain 

alapult. A legrégebbi magyar jogi kézirat (Rechtsbuch), amely a csizmadia-vidéki német 

települések (a mai Szepesség Szlovákiában) 1370 körül készült (Zipser Willkür), a 

Sachsenspiegel és a magdeburgi jog hatása alatt állt. A vidéki német telepesek a szláv 
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szokásokkal szemben a kedvezőbb német jogból profitáltak, amely olyan előnyöket biztosított 

számukra, mint az örökbérlet (azaz az emphyteutikus rendszer). 19 

        A német jog a Sachsenspiegel formájában a balti térségben is befolyásolta a városokon 

kívüli jogot. A XIV. század eleji livóniai föld- és hűbérjog (Spiegel Land- und Lehnrechts für 

Livland) különösen a Sachsenspiegel földjogának rövidített és módosított változata. Szinte 

mindent kihagytak belőle, amit a helyi viszonyok szempontjából irrelevánsnak ítéltek. A 

szomszédos Észtország első feudális törvénye a dán "Valdemar és Erik feudális törvénye" 

volt 1315-ből, amely szintén nagyrészt a Sachsenspiegelen alapult. Az egyes tartományok 

nemességei azonban saját feudális és földtörvénnyel rendelkeztek különböző változatokban. 

Léteztek a tartományi "parasztjog" (Bauerrechte) egyes változatai is. 

        Hasonlóképpen az 1275-ben Augsburgban írt Schwabenspiegel is elterjedt Kelet-

Európában, a német telepesek Ausztrián, Csehországon és Morvaországon keresztül a Dunát 

követve a Magyar Királyságba - például Kaschau (magyarul Kassa, a mai szlovákiai Kassa) 

és Hermannstadt (magyarul Nagyszeben, a mai romániai Nagyszeben). A Schwabenspiegel 

közvetlenül a feudális jogban terjedt el, különösen a városokon keresztül: például a XV. 

század elején lejegyzett budai városi jog (Ofner Stadtrecht) nemcsak a magdeburgi jog, 

hanem a Schwabenspiegel is hatással volt rá. 20 

 

 

IV. Jogtudományi tanulmányok a kelet-közép-európai egyetemeken és a jogi 

szakirodalomban 

 

Kelet-Közép-Európa első egyetemeit a XIV. század közepén alapították, nagyrészt a párizsi 

egyetemi modellt követve, közvetlenül vagy közvetve. Addig a tanult jogi ismereteket kereső 

férfiak külföldre utaztak, hogy tanulmányaikat folytassák. Az uralkodók az egyetemekben 

saját területük megerősítésének és fejlesztésének eszközét látták, és az egyik királyság példája 

talán olyasvalamit jelentett, amit a szomszédos országoknak is követniük kellett. Ezek közül 

kettő, a prágai jogi egyetem és a prágai a krakkói egyetem, fontos szerepet játszott a ius 

commune elterjesztésében Kelet-Közép-Európában. IV. Károly cseh király (uralkodott 1346-

78-ban, 1355-78-ban szent római császár) volt az első uralkodó a térségben, aki cselekedett. 

Prága már a tudományosság központja volt, amikor Károly 1347-ben először VI. Kelemen 

pápától, majd a következő évben a Szent Római Császártól szerzett bullát. Így 1348-ban 

hivatalosan is megalapították a prágai egyetemet. A jogi kar 1372-ben önálló egyetem lett, 

amely a kánonjogra és inkább gyakorlati, mint elméleti tanulmányokra összpontosított. Prága 

azonnal sikeressé vált, hiszen nemcsak Közép- és Kelet-Európából, hanem a skandináv 

királyságokból is vonzotta a hallgatókat, főként az elitből. A prágai jogegyetemen 1372-1418 

között harminchat doktor és 235 jogi bachelor szerzett diplomát, miközben több mint 3500 

hallgató iratkozott be. 

         A tanárok közül mintegy negyvenet sikerült azonosítani, és három, a korona által fizetett 

olasz laikustól eltekintve a tanárok túlnyomó többségét az egyetemi fizetésükből vagy egyházi 

tisztségükből származó jövedelmükből élő klerikusok alkották. A korai jogtanárok közül 

néhányan a decretumokról előadást tartó bolognai újonc, Doctor Bonsignore di Bonsignori és 

kollégája, a Decretumról előadást tartó roudnicei István voltak. Egy másik, 1369-től a 

dekrétumokról oktató német Wilhelmus Horborch előbb Avignonban, majd Legnano Jánosnál 

tanult kánonjogot. Miután elhagyta Prágát, Horborch összeállította a Decisiones novae rotae 

Romanae-t, amely több cseh kéziratban is létezik. A kelet-fríz Heinrich von Oyta, a Tractatus 

de contractibus szerzője és 1372-ben a prágai teológia professzora, Albertus Ranconis 

magister eretnekséggel vádolta meg, és miután 1378-ban Rómában felmentették, Párizsba 

távozott. 21 
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       A cseh püspökök és klerikusok Bolognában, Páduában, Dél-Franciaországban és Dél-

Németországban vásároltak kánoni kéziratokat. Az ellene folyó pápai vizsgálat miatt 

Avignonban töltött hosszú tartózkodása alatt például IV. drážicei Johannes (Jan), prágai 

püspök (ep 1301-43) magával hozta az egyházjogi könyvek gyűjteményét, amelyet később 

egy általa alapított kolostornak adományozott. Hasonlóképpen, Lestkov Vilmos prágai 

Vyšehradi dékánnak is jelentős, harminckilenc jogi kéziratból álló könyvtára volt, amelyet 

1370-ben IV. Károly király megvásárolt a nevét viselő kollégium (Carolinum) számára a 

prágai egyetemen. Később, miután 1439 és 1441 között Bécsben tanult, Zvolei Bohuš, a 

későbbi olmützi püspök számos kánonjogi könyvet és előadásjegyzetet hozott magával. 

Ezenkívül a cseh és lengyel székesegyházi és kolostori könyvtárak nemcsak kánonjogi, 

hanem római jogi könyveket is tartalmaztak. 22  Mindazonáltal a politikai és teológiai 

szakadások 1409-ben német mesterek és diákok százainak elvándorlásához és a lipcsei 

egyetem megalapításához vezettek. Prága a lengyel tudósok számára a jogi tudományok 

legfőbb székhelye volt, Jadwiga lengyel királynő pedig kifejezetten az újonnan keresztény 

hitre jutott litvánok számára alapított ott kollégiumot (1398). Prága helyére 1409 után Krakkó 

került, a prágai jogi egyetemet pedig 1419-ben bezárták. A 23 skandinávok számára Prága 

vonzereje 1409 után nem éledt újjá, és az új német egyetemek, különösen Lipcse vonzóbbá 

váltak. 

        IV. Károly cseh uralkodó után a következő kelet-közép-európai uralkodó, aki 

cselekedett, III. Nagy Károly lengyel király volt, aki 1364-ben - ugyanabban az évben, amikor 

V. Urbán pápa (r. 1362-70) bullát adott egy új krakkói akadémia alapítására. A krakkói 

egyetem azonban csak azután indult el véglegesen, hogy 1397-ben és 1400-ban a pogány 

származású Władysław II Jagiełło király és IX. Bonifác pápa (r. 1389-1404) bullája 

újraalapította. Krakkó státusza az 1409-es prágai kivonulás után nőtt meg. Mivel az első 

krakkói professzorok többsége Prágában tanult és tanított, a tapasztalt tanárok beáramlása 

lendületet adott a krakkói egyetemnek. A lengyelek mellett Krakkó különösen népszerű volt a 

magyar és sziléziai diákok körében. Krakkóban kezdettől fogva oktatták az egyházjogot, míg 

a teológiai fakultást csak 1397-ben hozták létre. A római jog oktatása iránti érdeklődés 

Krakkóban a későbbi XV. században ébredt fel újra, a humanizmus által inspirálva. 24 

        1386-ban, amikor VI. Urbán pápa erre vonatkozó bullát adott ki, a poroszországi 

Kulmban kísérletet tettek egy bolognai típusú, a karok teljes skálájával rendelkező egyetem 

alapítására. Kulmot 1232-ben alapították a Német Lovagrend államának földjén, és a Hanza-

szövetség tagjává akarták tenni. A kulmi egyetem alapítására tett kísérlet azonban meghiúsult, 

bár 1430-ban újból kísérletet tettek rá. A rend tervezhetett némi jogi oktatást fő fellegvárában, 

Marienburgban (pol. Malbork), ahol a rendnek a porosz területeken a legfelsőbb bírósága lett 

volna, de úgy tűnik, ez nem valósult meg. 25 

       Az 1301 előtti Bolognában tanuló mintegy nyolcvan magyar diák többsége 1250 után 

érkezett, és számuk lehetővé tette, hogy 1265-ben saját nemzetséget alakítsanak ott. 

Bizonyíték van arra, hogy a kánonjogi - és kisebb mértékben a római jogi irodalom - 

állománya a középkori magyar könyvtárakban egyre gyarapodott. Ezekben a XIII. századi 

olasz glosszátorok, különösen a kánonisták művei alkották a ius commune könyvek 

legbefolyásosabb csoportját. Magyarországon már az első egyetem előtt is lehetett jogi 

oktatás. Legalábbis 1276-ban azt állították, hogy Veszprém székesfővárosában jogot 

tanítottak, "mint Franciaországban Párizsban". 26 

       Később I. Lajos magyar király (r. 1342-82) 1367-ben V. Urbántól is kapott egy bullát, 

hogy Péczben (németül Fünfkirchen) egyetemet alapítson, elsősorban a kánonjog 

tanulmányozására. E célra több jogi tanszéket alapítottak, és jelentős évi fizetéssel felvették 

Galvanus Bethinus bolognai doktort. A pécsi egyetem tevékenységéről kevés korabeli adat 

maradt fenn, valószínűleg elenyészett - akárcsak a budai egyetem (alapítva 1389/1395). 

Valószínűleg mindkettő megszűnt 1465-re, amikor II. Pál (r 1464-71) pápai bullája, amely 
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engedélyezte egy új egyetem létrehozását Magyarországon, kimondta, hogy ott nem létezik 

studium generale. Ennek következtében 1467-ben Corvin Mátyás magyar király (r. 1458-90) 

létrehozta az úgynevezett Universitas Istropolitana-t a mai Pozsonyban (németül 

Pressburg/Hung. Pozsony). Kezdetben még a kánonjog számára is külföldről toboroztak 

tanárokat, de a jó indulás ellenére Corvinus 1490-ben bekövetkezett halála után az egyetem 

elsorvadt. 

          Így Kelet-Európában csak a prágai és krakkói jogi iskolák váltak a tanulás jelentős 

központjaivá, amelyek a jogi ismereteket és a ius commune-t terjesztették a régióban. Nem 

meglepő, hogy ez a tanulás irodalmi műveket is eredményezett. Lengyelországban az opavai 

dominikánus Martin (Martinus Polonus vagy frater ordinis Praedicatorum, megh. 1278), aki a 

XIII. század közepétől pápai káplánként Rómában tevékenykedett, megírta a Chronicon 

pontificum et imperatorum című művet, de Gratianus Decretumának betűrendes repertóriumát 

is (Margarita Martiniana). Egy nemzedékkel később a prágai Hermannus (megh. 1349) előbb 

a prágai székesegyházi káptalanban, majd pápai auditorként Avignonban, végül pedig, miután 

1300 körül Bolognában kánonjogot tanult, Warmia (németül Emland) püspökeként futott be 

karriert. Egyik szerzői műve a Decretum és a dekrétumok konkordanciája. Néhány lengyel 

későbbi középkori kánonista közé tartozik a wrocławi egyházmegyéből származó Laurentius 

of Polonia, az egyházjog doktora és pápai káplán, aki Memoriale decreti-t írt, míg a rejtélyes 

Stephanus Polonusról tudjuk, hogy jogi quaestiones-t írt. Nicolaus de Plowe, a poznańi 

(németül Posen) püspök káplánja 1427-38 körül írta Tractatus sacerdotalis de sacramentis 

című egyházi kézikönyvét. 27 

        Néhány jogi mű is tanúskodik a prágai jogi egyetem körüli kreatív, tanult jogi 

tevékenységről. Például a prágai Bohuslaus (Bohuslav), olmützi kanonok és prágai 

jogászprofesszor 1385-ben előadást írt a dekretálisok negyedik és ötödik könyvéről, míg a 

prágai generális vikárius, Adam of Nežetice, a kánonjog doktora és számos kánonjogi és 

római jogi könyv tulajdonosa, előadást írt a dekretálisok negyedik könyvéről.28 Az irodalmi 

tevékenységükről ismert prágai kánonisták közé tartozik még Prágai Johannes (megh. 1430), 

aki a Casus summarii super decretales szerzője, és aki egyházi karriert futott be kanonokként, 

püspökként és püspökként is adminisztrátor. A krakkói Mattheus (megh. 1410), a 

szerződésekről szóló értekezés szerzője Prágában tanult, mielőtt Párizsban tanított, majd 

Ruprecht cseh király kancellárja és wormsi püspök lett, míg a prágai Stephanus kanonok a 

Quaestiones seu Casus conscientiae című művet írta. Matthias Iwannus de Prussia származása 

ismeretlen, de Prágában tevékenykedhetett, tekintve, hogy a Decretumról szóló előadásának 

egyetlen példánya ott maradt fenn. 29 

       Néhány Csehországban írt jogi mű a római jogot használta fel érvelésében: például 

Třebovali Kuneš (1340~45-97 körül) Tractatus contra Adalbertus Ranconis de Ericinio de 

devolucionibus non recipiendis című műve 1388 körül készült. Kuneš a páduai jogi 

tanulmányok után Prágában szerzett decretis doktori címet, míg Albertus Rancoris de Ericinio 

Párizsban tanult művészeteket, ahol mesterdiplomát szerzett és 1355-ben rektorként 

tevékenykedett. Ezt követően scholasticus volt a prágai székesegyházban, traktátusokat írt a 

gyónásról és a laikus áldozásról. 30 

        Az 1415-ben eretnekként elégetett prágai teológus, Johannes (Jan) Hus (1369-1415 

körül) követői szintén írtak jogi szövegeket. A jesenicei Johannes (Jan) például kánonjogi 

doktorátust szerzett, és Repetitio pro defensione causae Mgri. Iohannis Hus (1412) című, Hus 

kiátkozása ellen írt írását "a jogtudomány egyik legjelentősebb művének" nevezték.31 A 

huszita időszak a XV. századi Csehországban egyszerre növelte és csökkentette az egyházjog 

szerepét. Egyrészt a husziták általában nem kedvelték az egyházi jogot, az ellenségeskedések 

megszakították a rendszeres egyházi adminisztrációt és a bírósági tevékenységet, a kolostorok 

és templomok felgyújtása pedig könyveket semmisített meg. Mégis mindkét oldalon készültek 

jogi kéziratok, és a tanult jogot érvelésre használták. Még a husziták is idézték az egyházjogot 
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- különösen a Decretum Gratiani-t. Az Itáliában tanuló cseh diákok szilárdan katolikusok 

voltak, és a legújabb jogi irodalommal - különösen Jacobus de Zochis (megh. 1457) 

előadásaival - felfegyverkezve, valamint a huszita eretnekségek elleni érvelésre való 

hajlandósággal tértek haza. 

        Mindazonáltal a konstanzi zsinaton (1414-18) a Krakkóhoz kötődő klerikusok 

hozzájárulása jelentős volt. A konstanzi zsinat megpróbált közvetíteni Lengyelország és a 

nemrég katolizált Litvánia között, akik a Teuton lovagok ellen harcoltak a szamogíciaiakért. 

Két krakkói rektor, Stanisław of Skarbimierz (Stanislaus de Scarbimiria, 1360-1431 körül), 

aki a jogi kar legfontosabb kánonjogi tanszékét töltötte be, és Paulus Vladimiri (pol. Paweł 

Włodkowic, 1370-1435/36 körül), a kánonjog doktora, a konstanzi zsinat leghíresebb lengyel 

küldöttei közé tartozott. Konstancán a lengyel küldöttség elítélte a térségben folytatott teuton 

keresztes hadjáratot, mint törvénytelent és a pogányok sérthetetlen természetes jogai ellen 

valót. Ezenkívül az erőszakos megtérés ellene volt a szabad akaratnak, amely elengedhetetlen 

az érvényes megtéréshez. A tizenötödik századi lengyel kánonisták is aktívan vitatkoztak a 

konciliarizmusról. 32 

        Skarbimierzi Stanisław például írt egy értekezést az igazságos háborúról (Sermo De 

bellis justis), amely nagyrészt Aquinói Tamás, Penyafort Raymond Summa casuum, 

Gratianus Decretum, a Liber Extra és a későbbi hivatalos kánonjogi gyűjtemények alapján 

készült. A De bellis justis tárgyalta az igazságos háborúkra vonatkozó normákat, és elítélte a 

Német Lovagrend tevékenységét a pogány Samogitiában, továbbá hosszasan tárgyalta az 

önvédelmet, valamint a pogányok státuszát és természetjog szerinti jogait. Ezen kívül 

Stanisław írt egy rövid kommentárt az engedékenységről, és talán egy elveszett kommentár 

szerzője is volt a Liber extra-ról. Paulus Vladimiri, aki prágai és páduai tanulmányai után az 

egyházjog doktora volt, több értekezést írt, amelyben elítélte a Teutonikus Rendnek a 

konstanzi zsinatra és a zsinat alatt folytatott kard általi térítési politikáját. A tolerancia mellett 

érvelve pedig azt állította, hogy a pogányoknak is vannak elidegeníthetetlen természetes 

jogaik. Paulus tárgyalta a pápai és a császári hatalmat a hitetlenek felett, és mindkettőnek 

tagadta a jogosítványokat a hitetlenek (azaz a rend) földjeihez való jogosításra, mivel az 

ellentétes az isteni és a természeti joggal. Paulus tagadta a hitetlenek, "Krisztus juhai" 

erőszakos megtérítésének értékét, akik csak a pápának vannak alárendelve, és nem adhatók 

"ragadozó farkasoknak" (azaz a Teutonrendnek), hogy darabokra tépjék őket. 33 

       Paul W. Knoll megfigyelte, hogy a klasszikus kánonjog fénykorát követően 

tevékenykedő krakkói jogtudósok elsősorban "megelégedtek azzal, hogy a formális tananyag 

tekintetében egy átvett hagyományt közvetítsenek". Ehelyett kreativitásukat arra használták 

fel, hogy a Lengyel Királyságot érintő kortárs politikai problémákkal kapcsolatos kérdéseket 

vitassanak meg és érveljenek. Aktívan részt vettek a nemzetközi politikai színtéren, mint 

tanult diplomaták és a lengyel nemzeti és királyi érdekek szószólói, például a Német 

Lovagrenddel és a Szent Római Birodalommal szemben. Skarbimierzi Stanisław és Paulus 

Vladimiri művei azonban nem terjedtek el Európában, és úgy tűnik, hogy sem Hugo Grotius, 

sem Francisco de Vitoria nem ismerte, illetve nem hivatkozott az utóbbiak írásaira. 34 

        A magyarokhoz hasonlóan a késő középkori dalmátok és horvátok is olasz egyetemeken 

tanultak. Dalibor Čepulo szerint különösen Padova lett "a tanulás központja, amely 

valószínűleg messze a legtöbb horvátországi jogászt képezte", a Velencéhez fűződő dalmát 

kapcsolat miatt, amely csak a padovai diplomákat ismerte el. Bologna, Róma és Ferrara is 

fontos volt. Miután hazatértek a tanult kézirat- és könyvgyűjteményekkel, még dalmát és 

horvát diákokat, némelyikük jogi doktorátus(ok)kal, az egyházi és világi közigazgatás vezető 

pozícióiba is felvettek. Bár a régióban nem alapítottak egyetemet, alkalmanként tanúskodnak 

a zágrábi székesegyházi iskolában és a ragusai gimnáziumban tartott jogi (kánoni, 

római/raguzai) előadásokról. 

 



 329 

 

V. A római jog recepciója a késő középkori Kelet-Közép-Európában 

 

 

A későbbi középkori Kelet-Európában a tanult jogászok és jogi doktor(ok) nemcsak a 

legmagasabb egyházi pozíciókban játszottak fontos szerepet, hanem a királyi diplomácia 

irányításában is, kancellárként működtek, gondoskodtak a külföldi levelezésről, és segítettek a 

királyi törvényhozás megfogalmazásában.35prágai és krakkói kánonjogi oktatás magában 

foglalta a hallgatók megismertetését a római jog terminológiájával és alapjaival is, 

előadásokon és alapvető műveinek, például az Institutiones-nek az olvasásán keresztül. A 

kánonjogi tanulmányok szempontjából a római jog szükséges segédtudomány volt, különösen 

módszere és elvont fogalmai révén. 

         A királyok a római jog és tágabb értelemben a ius commune alkalmazását hatalmuk 

kiterjesztése szempontjából előnyösnek tartották. Valóban, a helyi mágnások többször is 

akadályozták a királyi kodifikációs kísérleteket Csehországban. Amikor Nagy Kázmér 

lengyel király 1363-ban először alapította meg a krakkói egyetemet, úgy tervezte, hogy a 

római jog öt tanszékkel rendelkezik, szemben a három kánonjogi tanszékkel. Úgy tűnik, 

Kázmér a tanult és különösen a római jogot a királyi hatalom megerősítésének és 

megerősítésének, valamint a közjog és a közigazgatás fejlesztésének fontos eszközeként 

tekintette. A királynak szüksége volt jogban jártas emberekre a királyi közigazgatásban - 

ahogy az egyháznak is. 36 

       A középkori kánonisták nem értettek egyet a római jog hatályát illetően. Egyesek (pl. 

Huguccio, megh. 1210) egy tágabb felfogást részesítettek előnyben, és a katolikus 

kereszténységet a római jog hatálya alá tartozókkal tették egyenlővé, amennyiben azt a 

katolikus egyház elfogadta. Mások (pl. Hostiensis, 1200-71 körül) a Szent Római Birodalmon 

kívüli európai területeket olyan országoknak tekintették, amelyek nem tartják magukat a 

polgári joghoz. Kelet-Közép-Európát és Skandináviát kifejezetten kihagyták: a Svéd, Norvég 

és Dán Királyságot, valamint a Magyar, Cseh, Bolgár és Lengyel Királyságot. Mégis, még 

ezekben a régiókban is a római jogi érvekhez folyamodva pótolhatták a saját törvényeik 

hiányosságait és hiányosságait. 

         Ez egy erősen politikai kérdés volt. A Cseh Királyság (beleértve Sziléziát és 

Morvaországot) a birodalomhoz tartozott, és királyát időnként császárrá választották. Egyes 

mai tudósok megfigyelték a római jog jelentőségét Csehországban, amely a Szent Római 

Birodalomhoz tartozott, és a cseh király a birodalom választófejedelme (Kurfürst) volt. Jeanne 

Grant szűkszavúan megjegyezte, hogy "Csehország a ius commune része volt". 

Ez azonban minden bizonnyal meghatározás kérdése. Éppen a Szent Római Birodalom és a 

római jog szoros kapcsolata is korlátozta a római jog recepcióját számos kelet-európai 

régióban. 

         Valójában ezt a politikai tényezőt Adam Vetulani kiemelkedő fontosságúnak nevezte: "a 

XIII. század folyamán a mindig agresszív birodalom és a nemzeti államok közötti növekvő 

antagonizmus komoly akadályt jelentett a jusztiniánuszi jognak a nemzeti jogrendszerekbe 

való behatolásában". A helyi "ősi szokások" és a szokásjog a nemzeti identitás és 

függetlenség meghatározó elemévé váltak a terjeszkedő birodalommal szemben. Nem 

véletlen, hogy 1481-ben Corvin Mátyás király Csehország királyaként kijelentette, hogy 

királysága a Szent Római Birodalom része, de a magyar királysága soha nem volt annak 

része. 37 

        A szokásjog ellenállása ellenére a római jog kezdett teret hódítani a városokban. Például 

az 1353-ból származó úgynevezett "Schöffenbuch" vagy "brünni törvénykönyv" (vagy 

Sententiae Brunensis) a városi jog és gyakorlat latin nyelvű összeállítása volt, amely a 

bírósági döntéseket kommentárokkal követte, és amely tárgy szerint (pl. közigazgatás, eljárás 
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a városi bíróságokon, személyek, tulajdon és végrehajtás), valamint ábécé szerint 

rendszerezett. A brünni törvénykönyv használata elterjedt a késő középkori Morvaországban 

és Csehországban, ahol a gelnhauseni Jan írnok rövidítette le (Manipulus vel directorium iuris 

civilis). A tizenötödik század végén lefordították cseh nyelvre és kinyomtatták. A könyv 

azonban a kánonjogot használja, de erősen idézi a Digestet, valamint a Codexet és a Novellae-

t is. 38 

       Magyarország esetében Bónis György szembeállította a szűk, tanult jogi elitet és a 

jogalkalmazók nagyobb csoportját. Az előbbiek nagyrészt nemesi családokból származtak, és 

külföldi egyetemeken tanultak, majd az egyházi hierarchia és a királyi kancellária vezető 

pozícióiba kerültek. Az utóbbi csoport, a polgárok, kisnemesek és esetenként parasztok fiai, a 

helyi iskolában tanultak némi latint, és laikusok maradtak, akiket a kevés számú közjegyző 

képzett ki a jogban (okiratok szerkesztésében és a bírósági pereskedésben). Azonban még 

magyar késő középkori városi jegyzőkről vagy írnokokról is ismert, hogy rendelkeztek római 

jogi könyvekkel, nem csak magasabb klerikusok és prelátusok. Sőt, például az úgynevezett 

"Raymundus von Wiener-Neustadt" vagy Raymundus Parthenopaeus által írt Summa Legum 

a XV. század végi magyar városokban népszerűvé vált, sőt le is fordították a népnyelvre. A 

Summa Legum volt az egyik fő forrása Werbőczy István (István) (1470-1541 körül) 

Tripartitum című művének prológusának, amelyet az alábbiakban részletesebben tárgyalunk. 

39 

        A politikai ellenállás ellenére a tanult jog más csatornákon is befolyásolta a jogrendszert. 

A XIII. századi Csehországban a királyi kodifikációs tervek kudarcot vallottak, de miután 

1298-ban Kutná Horában (Kuttenberg) ezüstöt találtak, II. Vencel király, élve uralkodói 

jogaival, 1300-ban az orvietói Gozzius olasz jogásszal bányatörvényt alkotott~5. A latin Ius 

Regale Montanorum a bányászati tevékenység különböző aspektusait szabályozta (pl. munka- 

és társasági jog), és nagymértékben függött a tanult - különösen a római - jogtól és a korábbi 

helyi szabályozásoktól. A XIV. században a törvényt lefordították németre és csehre, ami 

megkönnyítette a használatát a Magyar Királyság, Csehország, sőt Szászország bányavidékein 

és városaiban. A XVI. század közepén a Ius Regale Montanorum spanyol fordításban Latin-

Amerikában is elterjedt.40 Bár a huszita háborúk lelassították a római jog recepcióját 

Csehországban, a prágai újváros vezető városi írástudója alkalmanként előadásokat tartott a 

bölcsészkaron római és városi jogból. 

 

 

VI. A szokásjog kodifikációja Kelet-Közép-Európában 

 

 

Kelet-Közép-Európában a szokásjog (tág értelemben vett) kodifikációja későbbi, XV-XVI. 

századi jelenség volt, és kevésbé volt teljes, mint például a középkori Skandináviában. A 

szláv népeknek saját szokásjogaik voltak, amelyek a magas- és késő középkor folyamán 

kapcsolatba kerültek más jogrendszerekkel - elsősorban a német, a kánoni és a római joggal -, 

illetve hatással voltak rájuk. Évszázadokba telt, mire a szokásjogot hivatalosan kodifikálták. 

Csehországban II Ottokár (1253-78) és II Vencel (1278-1305) királyok tervezték a törvény 

kodifikálását, de mindketten kudarcot vallottak. Vencel e célból még az orvietói Gozziust is 

megidézte, de az arisztokrácia kodifikációval szembeni ellenállása ezt megakadályozta.41 A 

helyi elit időnként potenciális fenyegetésként érzékelte a kánonjog növekvő alkalmazását. 

Lehetséges, hogy II. Vencel király 1294-es egyetemalapítási kísérleteit is meghiúsította az 

egyház és a tanult jog növekvő hatalmától félő nemesség. 

        A XIV. század közepén IV. Károly cseh király "a rómaiak királyaként" (1347-78, azaz a 

Szent Római Birodalom választott trónörököseként) megkísérelte bevezetni a csehországi 

területek kodifikációját, a Codex Carolinust. (később: Maiestas Carolina). Ez a latin 
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nyelven írt törvényjavaslat, amelyet a szicíliai Melfi konstitúciói (1231) ihlettek, a közjog 

mellett a család-, a vagyon-, a büntető- és az eljárásjogot is szabályozta. A Codex Carolinus a 

helyi szokásjogon alapult, de a római és kánonjoggal együtt az uralkodó hatáskörét is 

igyekezett kiszélesíteni a nemesség és a helyi bíróságok elnöksége rovására. A javaslatot 

1355-ben terjesztették az uradalmak elé, de elutasították, és a kodifikációs kísérlet 

meghiúsult. 42 

       Így a XVI. századig a cseh szokásjog középkori gyűjteményei magánjellegűek maradtak, 

a legrégebbi a Rožmberk (Rosenberg) könyv, amelyet a XIII. század végén és a XIV. század 

első felében cseh nyelven írtak. Ez egy nemesi használatra szánt gyakorlati kézikönyv volt, 

amely eljárási, büntető- és vagyonjogi kérdéseket tartalmazott. Ezenkívül fennmaradt a XIV. 

század második feléből származó latin nyelvű Ordo iudicii terrae büntető-, eljárás- és 

földjogról, valamint az Officium circa tabulas terrae, egy XIV. század végi formulárium. A 

XV. század elején Ondřej z Dubé (Dubai András, 1320-1412 körül), aki hosszú időn át (1343-

94) Csehország legfőbb földbírája volt, 1412 előtt megírta "A cseh földtörvényt" (Práva 

zemská česká). 

         A munka régebbi jogi szövegekre, például formulákra, esetjogra, tárgyalási segédletekre 

és korábbi jogi könyvekre épült. A "Cseh földi törvények" helyébe a "Kilenc könyv a 

csehországi törvényekről, bíróságokról és iratokról" (O práviech, súdiech i dskách země české 

knihy devatery) lépett, amelyet Viktorin Kornel of Všehrdy (csehül: ze Všehrh (1460-1520 

körül), a prágai egyetem tanára írt. Még ha az 1495~1507 között írt "Kilenc könyv" elődei 

hatására is készült, a római jog által befolyásolt, rendszerezőbb és tanulságosabb mű volt. 

43Morvaországban a XV. század végén hasonló magánjogi könyvet is összeállítottak. 

Cimburgi Ctibor Tovačovský (1438-94 körül) nemes jogász és tisztviselő 1481-ben 

összeállított egy jogi könyvet (Kniha Tovačovská) a jog különböző aspektusairól. A morva 

jog hivatalos forrásaként tekintélyes státuszt szerzett. 

      A cseh országgyűlés 1487-ben bizottságot nevezett ki a földjog kodifikálására. Ennek 

eredményeként született meg a Vladislaus földrendelete néven ismert részleges kodifikáció, 

amely a közigazgatás és az igazságszolgáltatás, valamint a nemesség magán- és 

büntetőjogának szempontjait szabályozta. Ezt az országgyűlés 1500-ban, II. vlagyiszlauszt, 

cseh és magyar királyt (1471-1516-ban r. Csehországban, 1490-1516-ban r. Magyarországon) 

pedig 1502-ben fogadta el. A kodifikációs bizottság nemesi kézben volt, forrásai között 

királyi kiváltságok, szokások, udvari határozatok és országgyűlési kiáltványok szerepeltek. A 

földesúri rendtartás módosított változatban 1618-ig maradt érvényben. A morva földjogot 

1535-ben kodifikálta az országgyűlés. A városi jogot csak később, a XVI. században 

kodifikálták Csehországban. 

        Lengyelország esetében például III. Nagy Kázmér (1333-70) XIV. század közepéről 

származó, az eljárásjogot, a családjogot és a büntetőjogot szabályozó latin nyelvű statútumai 

egységesítő és egységesítő hatással voltak a lengyel jogra.44Ugyanakkor "idegen" elemeket is 

tartalmazott, és olyan római jogi vonásokat is tartalmazott, amelyek hozzájárultak a 

központosításhoz és a királyi hatalom növekedéséhez. A következő jelentős lépés a 

tizenhatodik század elején következett be. Jan Łaski nagykancellár (1456-1531), a későbbi 

gnieznói érsek, 1505-ben a szejm vagy parlament felhatalmazást kapott Lengyelország 

kiváltságainak és statútumainak összeállítására. Az így készült összeállítás, Łaski statútumai 

(Pol. Statuty Łaskiego; lat. Commune incliti Poloniae regni privilegium Constitutionum et 

indultuum publicitus decretorum stb.), amelyet a Szejm jóváhagyott. Az 1506-ban kiadott és 

különböző törvényszékekhez eljuttatott összeállítás célja az volt, hogy egységesítse és bővítse 

a jogi ismereteket. A statútumokat két részre osztották. Az első, a király által hivatalosan 

megerősített, a hivatalosan jóváhagyott kiváltságok és statútumok, a Consuetudines terrae 

Cracoviensis és a (béke)szerződések gyűjteményeiből állt. Az utóbbi rész német jogot is 

tartalmazott (pl. lübecki és magdeburgi jog, Sachsenspiegel). A mű részben középkori 
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statútumgyűjteményt, részben modernebb rendszerező munkát jelent. Az 1506-os nyomtatott 

változatba Raymundus Parthenopaeus nagy hatású római jogát, a Summa legumot is 

beillesztették. 45Łaski statútumai több évszázadon át a lengyel jog alapját képezték. A 

lengyel korona alatt álló Mazóviai Hercegségre is hatással voltak az 1500-as évek első 

évtizedeinek kodifikációs tendenciái, és 1532-ben és 1540-ben kodifikálták szokásait. 

        A litván jog első részleges kodifikációjára IV. Kázmér király (r. 1440-92) és a nemesség 

által 1468-ban került sor. Ez a "Kázmér-kódex", amely eredetileg a népnyelvben (ruszin 

nyelven) készült, eljárási jogot (a különböző birtokok esetében eltérő) és bizonyos vagyon 

elleni bűncselekmények (pl. lopás) büntetését tartalmazta. A szokásjog alaposabb 

kodifikációjára és egységesítésére a XVI. századi "Litván Statútumokban" került sor. Ezek 

közül az elsőt 1522-ben állította össze Litvánia két egymást követő nagykancellárja, míg 

később, 1566-ban és 1588-ban két másik követte. Ez az első, a nemesség által jóváhagyott 

statútum 1529-ben lépett hatályba. Számos területet szabályozott a közjogtól és a 

büntetőjogtól kezdve a családjogon át az eljárásjogig. A középkori Livóniában és 

Észtországban kevés írott jog létezett, eltekintve a livóniai rendi mester vagy az összehívott 

helyi országgyűlés (Landtag) által hozott határozatoktól és törvényektől. A helyi szokásjog a 

XIX. századig általában kodifikálatlan maradt. 

       A középkori Magyarországon a szokásjog olyan mértékben érvényesült, hogy azt 

"alulszabályozottnak" nevezték, kivéve néhány intenzívebb királyi rendeletalkotási időszakot, 

amely a későbbi középkorban az országgyűléssel együtt zajlott. Martyn Rady ezt magyarázza 

a királyok azon kívánsága, hogy a törvények által nem korlátozott, széles körű mérlegelési 

jogkört tartsanak fenn. A XV. század közepén a magyar városi szokásjogot a "Hét város 

törvényei és szokásai" című műben foglalták össze. (Iura Civilia et Consuetudines Antiquae 

septem liberarum civitatum). A mű főként a budai joganyagot foglalta össze, bár hat másik 

városra (magyarul: Bártfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Poszony és Sopron) is hivatkozott. 

46 

        A későbbi XV. században azonban Corvin Mátyás király belekezdett a jog 

kodifikálásába és rendszerezésébe. Törvényjavaslatát, a Decretum maiust (1486), amely a jog 

és az igazságszolgáltatás reformjára is kísérletet tett, az előző évben fogadta el az 

országgyűlés. A Decretum maiust azonban Mátyás király utódja, II. Vladiszláv (r. 1490-1516) 

hatályon kívül helyezte, akinek 1492-es törvényei a nemesség helyzetét erősítették a király és 

a parasztok rovására. II. vlagyiszláv király viszont megbízta Werbőczy (István) Istvánt, egy 

jelentős nemesi jogászt, politikust és királyi bírót, hogy kodifikálja a magyar szokásjogot, 

hogy egységesítse a szokásokat és a joggyakorlatot, és ezáltal garantálja a népnek az 

igazságosságot. Ennek eredménye Werböczy Tripartituma (Opus tripartitum juris 

consuetudinarii inclyti Regni Hungariae) volt 1514-ben. A Tripartitum a magyar ius 

proprium, az írott és a szokásjog gyűjteménye volt.47 A ius commune szerzői (pl. Bartolus) is 

hatással voltak rá, például a szokásjog, az atyai hatalom, valamint a populus és a plebs közötti 

különbségtétel meghatározásában. Ennek ellenére a Tripartitum csak "a jog részleges 

pillanatfelvételét" rögzítette. A magyar szokásjog "bíráskodása" a legjobb esetben is 

korlátozott volt, mivel a szokásjog tartalmának képlékenységét és célszerűségét előnyben 

részesítették a rögzített szabályokkal szemben. 48 

       A középkori katolikus Dalmáciát az olasz statútumjog, valamint a kánonjog és a római 

jog befolyásolta, esetleg némi szláv jellegzetességgel. Legalább a XIII. század végétől kezdve 

minden nagyobb városnak megvolt a maga statútuma, amely meghatározta például az 

állampolgárságot, a városi patríciusok kormányzását és intézményeit, a nemesség kiváltságait, 

a céhszabályokat, a rendőrségi rendeleteket (fegyverkorlátozások), az eljárásjogot, a 

büntetőjogot és a családjogot. A törvényes jog egyik különösen fontos aspektusa a tengeri 

kereskedelmet és a hajózást szabályozta, amely például Zara statútumaiban egy egész 

fejezetet kapott. A ragusai szokásjogot 1272-ben és 1277-ben kodifikálták a velencei 
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kormányzás idején. Feltételezhető, hogy a kodifikáció az uralkodók érdekeit szolgálta, a 

velencei szuverenitás jeleként. Másrészt a kodifikáció a helyi függetlenség és az idegen joggal 

és/vagy uralommal szembeni önvédelem előmozdításának eszköze lehetett. Ezenkívül a 

városi jogalkotás is kezdett megjelenni a késő tizenkettedik és tizenharmadik századi itáliai 

városokban. A dalmát városokat valójában inkább Itália társadalmi és gazdasági 

kiterjesztéseként fogták fel. Ragusa már 1235-ben kiadta a hozományok méretét korlátozó 

szumptuárius törvényt, míg a higiéniára és a közegészségügyre vonatkozó jogszabályait a 

szicíliai városok és általánosabban a bizánciak befolyásolták. Birodalom. A dalmát 

tengerparti városok is osztoztak az olasz közjegyzői hagyományokban. Másrészt vidéken 

nagyrészt a szokásjog dominált. 

         Horvátországnak saját szokásjoga volt. Fővárosa, Zágráb 1242-ben a magyar 

városokhoz hasonló, saját joghatóságot biztosító kiváltságokat kapott, a magyar király pedig 

Zágrábban helyezte el fő királyi tisztviselőjét (tavernicus), aki a tavernikus bíróság elnöke 

volt.49 A horvát szokásjogot a késő középkorban nagymértékben leírták: a XIII. század 

végétől a XV. század közepéig hat (horvát, latin és olasz nyelvű) kompiláció ismert. Kettő 

általános jellegű volt (Novigrad és a Poljicai Köztársaság), míg négy (Vrana, Vinodol, 

valamint Nin és Zadar megyék) bizonyos társadalmi csoportokra (kiváltságos nemesi 

hűbéresek és falusi közösségek) vonatkozó külön törvények. A velencei kormány a XV. 

század közepén kezdeményezte az uralma alatt álló dalmát régiókban a helyi törvények 

kodifikációját, és ezek közül két összeállítást hivatalosan kihirdettek, a többi magánjellegű 

volt. A törvényes joggal rendelkező dalmát városok erős jegyzői és irodalmi hagyományai 

feltehetően hatással voltak a horvát hátországra, és lendületet adtak a helyi szokásjog 

kodifikációjának. A magyar és a horvát szokásjog - különösen a nemesség tekintetében - sok 

hasonlóságot mutatott, ami nem teljesen meglepő, mivel a Magyar Királyság 1102 és 1526 

között perszonálunióban állt a Horvát Királysággal. 

 

 

VII. Következtetés és összehasonlítás 

 

 

A kelet-közép-európai jogfejlődés vizsgált jellemzői azt mutatták, hogy a kánonjog recepciója 

a késői kereszténység miatt a legtöbb helyen viszonylag későn történt. A későbbi XII. és XIII. 

században azonban már a régió minden szegletéből - Litvánia és a Baltikum többi része 

kivételével - érkeztek klerikusok a legfontosabb egyetemekre (Párizs és Bologna). A fejlődő 

egyházszervezet révén zsinati statútumokat kibocsátó helyi zsinatok és az egyházi jogot 

követő egyházi bíróságok jöttek létre. Az egyház bevezette a római kánon szerinti közjegyzői 

gyakorlatot, és a XIII. század folyamán a tanult eljárásjog és közjog a világi közigazgatásra is 

hatással volt. A tanult jogászok viszonylag kis szegmensét különböző feladatokban 

foglalkoztatták. Az egyházi hierarchiában püspökök, kanonokok vagy tisztviselők lettek, míg 

a királyi közigazgatásban fontos hivatalnokok, bírák és diplomaták voltak. 

       Skandinávia és Kelet-Közép-Európa összehasonlítása rávilágíthat néhány fejlődési 

tendenciára, mivel mindkettőben az egyház és annak (kánon)joga képezte a tanult jog 

átvételének fő csatornáját. Miután a katolikus egyház 1000 körül kezdett komolyan 

meghonosodni a térségben (a római kor óta keresztény maradt Délkelet-Európa kivételével), a 

kánonjog is egyre inkább befolyásolni kezdte a helyi világi jogot. Az egyház közvetve 

hozzájárult a szokásjogok írásos formában történő összeállításához is. A kelet-közép-európai 

kánonisták jelentőségét a jogtudomány fejlődésében nem értékelték túl magasra: Johann 

Friedrich von Schulte szerint összes írásuk együttesen aligha képviseli egyetlen nagy 

kánonista munkásságát is. Mégis meg kell jegyezni, hogy a kánonjogi kultúra egyértelműen 
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aktívabb volt Kelet-Közép-Európában, mint Skandináviában, ahol nem született igazi 

kánonjogi irodalom.50 

        A prágai és krakkói egyetemek aktívan terjesztették a tanult jogi ismereteket a régióban. 

A magyar egyetemek azonban rövid életűek voltak. Feltételezhetjük, hogy ha a XIV. század 

végén Magyarországon vagy a Német Lovagrend régióiban tartósan olyan sikeres egyetemek 

jöttek volna létre, mint Krakkó és Prága, akkor ezek erős regionális mágnesek lettek volna, 

amelyek fokozták volna a tanult jog recepcióját. Még Lengyelországban is úgy értékelték, 

hogy a római jog pozíciója sokkal erősebbé válhatott volna, ha az eredetileg a krakkói 

egyetemre tervezett öt római jogi tanszék megvalósul. 51Az egyetemek szerepét azonban nem 

szabad eltúlozni, mivel a székesegyházak és a kiemelkedő egyházmegyék szerepe az egyházi 

jogi kultúra révén a jogi tudás "multiplikátoraként" szintén erős volt az egész régióban. 

A németek bevándorlása révén a német városi jog (különösen a magdeburgi, lübecki és kulmi 

törvények) átvétele az egész régió jogi fejlődésének fontos jellemzője volt, kivéve Dalmáciát 

és Horvátországot, amelyekre a bizánci jog és az olasz városi statútumok voltak hatással. A 

városi központok törvényei általában a környező vidékre is hatással voltak, míg a fontos 

      A német jogi könyvek, a Sachsenspiegel és a Schwabenspiegel a régió számos részén 

hatással voltak például a földjogra és a feudális jogra. A városok a késő középkorban a római 

jog átvételének csatornáivá is váltak. Hivatalosan a római jog nem játszott kiegészítő szerepet 

egyik kelet-közép-európai vagy skandináv országban sem. Mégis volt némi hatása, különösen 

a kánonjog, a városi jog és a közjegyzői gyakorlat révén. A terminológiát és a jogi 

gondolkodást is befolyásolta. A római jog növekvő szerepét a későbbi középkorban viszont 

fenyegetésként is érzékelték. A legtöbb - ha nem az összes - kelet-közép-európai királyságban 

az uralkodók a közjogot kívánták fejleszteni, hogy kiterjesszék hatalmukat és előjogaikat, 

gyakran az arisztokrácia rovására. Ebben a római jog hasznos eszköznek bizonyult, és 

hasonlóan minden régióban a királyok aktívan törekedtek a kánonjog és a római jog 

bevezetésére birodalmukban a törvényhozás és a kodifikációs folyamatok révén. A nemesség 

azonban valószínűleg ellenállt az ilyen, hatalmukat és kiváltságaikat csökkentő romanizációs 

tendenciáknak, és a politikai instabilitás, valamint a választási monarchia az ő javukra 

működött. 

         Ezen túlmenően, a birodalom részét képező Csehországtól eltekintve, a kelet-európai 

királyságok inkább háttérbe szorultak a Szent Római Birodalom politikai dominanciája 

mellett. Mivel a birodalmat és a római (birodalmi) jogot egyenlővé tették, a birodalommal 

szembeni politikai ellenállás magában foglalta a "nemzeti" szokásjog fenntartását is a római 

jogi hatásokkal szemben, továbbá a de non evocando kiváltságok megszerzését és felsőbb 

bíróságok felállítását a területeken annak érdekében, hogy a fellebbezések ne kerüljenek a 

saját birodalmon kívüli idegen (német) "anyavárosokba". 

        Ugyanezen politikai okok miatt a szokásjogot általában csak részben kodifikálták. A 

középkor végi Kelet-Európa "jogi összképét" Jean Sedlar úgy jellemezte, mint "a hatalmas 

sokféleség mozaikját".52 Mindenütt a szokásjog dominált, és az etnikai és vallási csoportokat 

saját szabályaik szabályozták. Számos király megkísérelte "saját" szokásjogának 

kodifikálását, csak azért, mert a nemesség elutasította a tervezetet, mert hatalmának és 

kiváltságainak elvesztését látta benne. A szokásjog bizonyos fokú változékonysága az ő 

érdekükben állt. 

          Első pillantásra paradoxnak tűnhet, hogy a középkori Skandináviában a szokásjog 

kodifikációja a külföldi jog befogadását akadályozó tényező volt, míg a középkori Kelet-

Európában a szokásjog kodifikációjának hiánya - vagy csak részleges kodifikációja - a 

külföldi jog befogadását akadályozó tényező volt. Hogyan magyarázható ez a látszólagos 

paradoxon? Skandináviában a helyi jog kodifikációja a XIV. század közepére többnyire 

befejeződött, mielőtt a skandináv klerikusok nagymértékben megismerték volna a tanult 

jogot, és mielőtt a római jog recepciója Németországban felerősödött volna. Ezt követően a 
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tartományi/nemzeti törvények váltak a fő jogforrássá, és a tanult jog recepciója főként királyi 

statútumok révén történt. Kelet-Közép-Európában a királyi kodifikációs kísérletek nemesi 

részleges elfogadása (vagy elutasítása) a római joggal szembeni ellenállás eszköze volt, 

amelyet a királyok hatalmuk és tekintélyük kiszélesítésére használtak. 

      Magyarország esetében Bónis György a tanult (római) jog recepciójának három szakaszát 

figyelte meg. Az első 1200 körül zajlott le, amikor a tudósok, miután az európai egyetemeken 

jogot tanultak, visszatértek Magyarországra. A második a XIII. század végén zajlott le, 

amikor a királyi kancelláriát már jogdoktorok töltötték be. Ez a két szakasz a szokásjogra is 

hatással volt, míg a harmadik szakasz, amely a reneszánsz humanista tanulmányok 

felemelkedéséhez kapcsolódott a XV. század második felében, túl későn érkezett ahhoz, hogy 

nagy hatást gyakoroljon a gyakorlati jogászok munkájára és az akkor már jól bevált 

szokásjogra.53A helyi szokásjog jelentősége azt is megkívánta, hogy a bírák és más "jogi 

szakemberek a gyakorlatban ismerjék meg a helyi jogot. A ius commune ismerete 

önmagában nem jogosította fel az embereket arra, hogy a középkorban és azt követően Kelet-

Közép-Európa legtöbb részén vidéken gyakorolják a jogot. 
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                             19. Az angol common law kezdetei 1350-ig 
                                                                Paul Brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A tizenkettedik század utolsó negyedében Angliában új típusú királyi bíróság jött létre 

országos joghatósággal rendelkező bíróságokkal, amelyeknek bírái külön felhatalmazást 

igényeltek az egyes ügyek tárgyalására, és amelyek rendszeresen kezdték használni az 

esküdtszéki ítéleteket a ténymegállapításhoz. Ezen új bíróságok bírái kezdettől fogva írásos 

feljegyzéseket vezettek, és a tizenharmadik század utolsó negyedétől kezdve ezeket nem 

hivatalos törvényszéki jelentések egészítik ki, amelyeket a bíróságon elhangzottakat hallgatók 

készítettek. E bíróságok kezdetben főként súlyos bűncselekményekkel és a földhöz fűződő 

tulajdonjogokkal foglalkoztak, de az urak és bérlők kölcsönös kötelezettségeivel kapcsolatos 

viták felett is joghatóságot gyakoroltak, és segítettek a kényszerítés és az önsegélyezés 

különböző formáinak ellenőrzésében. Ezek az új bíróságok hozták létre az angol szokásjogot, 

amely jóval 1350 előtt (kisebb-nagyobb mértékben) Anglián kívülre, Írországba, Walesbe és 

Skóciába is átterjedt. 

Kulcsszavak: a common law eredete, esküdtszéki eljárás, hivatásos bírák, jogtudósítás, a 

tulajdonjog megteremtése, az angol jog exportja. 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

 

Az angol szokásjog kezdeteiről író jogtörténész számára a legfőbb probléma az, hogy hol 

kezdje. Az egyik lehetőség a Britannia provincia (nagyjából a mai Anglia és Wales) római 

hódítása a Kr. u. első században, a római birodalomba való beolvasztása és a római jog 

bevezetése a meghódított provinciában. Papinianus római jogász a yorki fórumon tárgyalt 

ügyeket, és Justinianus hatodik századi, a római jogról szóló Digestumában szerepel egy, a 

Britanniában lakó római tisztviselőkkel kapcsolatos, valószínűleg a tartományban is hozott 

határozat a bizalmi jogról. De bár jelentős bizonyítékok vannak a települési minták és a 

kommunikáció folytonosságára, és némi bizonyíték van a népesség folytonosságára Britannia 

római megszállásától a későbbi időkig, a jogtörténészek egyetértenek abban, hogy nem volt 

folytonosság a római kori Britannia és a későbbi évszázadok bíróságai vagy joga között, és 

hogy a római jog azon elemei, amelyek a későbbi angol szokásjogban megtalálhatók, későbbi 

kölcsönzés és befolyás eredménye, nem pedig a római megszállás időszakának túlélése. A 

második, és ígéretesebb kiindulópont a Britanniából való római kivonulást követő germán 

inváziók Angliában a kora században, és a számos különálló és független helyi királyság 

létrejöttét, majd ezek fokozatos egyesülését egyetlen angol királysággá, ami csak a 10. 

században valósult meg. Minden bizonnyal az angolszász időszakban jött létre a későbbi 
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common law néhány politikai és közigazgatási előfeltétele: Anglia egyetlen politikai egységet 

alkotott, amely Angliát lefedte, erős monarchiával, amely nemzeti hatalmat gyakorolt; Anglia 

közigazgatási célú felosztása shire-ekre vagy megyékre (amelyek közül néhányat, különösen 

Dél-Angliában, az egykori kis, független királyságokból hoztak létre), amelyek mindegyike 

saját "shire-reeve"-vel (sheriff) rendelkezett, amelyet a király nevezett ki, és a királynak volt 

felelős, és mindegyiknek saját megyei bírósága volt; a királyi jogalkotás hagyománya, 

kezdetben a különálló kisebb királyságokban, később pedig a királyság egészére vonatkozóan; 

királyi igény az igazságszolgáltatás felügyeletére, különösen a súlyos bűncselekmények 

esetében. Ha azonban itt kezdenénk, akkor figyelmen kívül hagynánk vagy lekicsinyelnénk az 

angol jogtörténetben az Anglia 1066-os normann hódítása által okozott jelentős töréseket, 

amikor Hódító Vilmos Anglia királya lett, és a következő húsz évben a meglévő uralkodó 

osztály nagy részét (mind a világi, mind az egyházi) normandiai hercegségéből és más észak-

franciaországi területekről származó emberekkel váltotta fel. A jogalkotás nyelve most az 

angolszász korszak angolszász (óangol) nyelvéről a normann korszak latin nyelvére változott, 

és kevés bizonyíték van arra, hogy az új uralkodók és az uralkodó osztály egyáltalán ismerte 

volna az angolszász korszak korábbi jogszabályait, és nincs bizonyíték arra, hogy a XII. 

század előtt azokat egy általuk értett nyelvre (latinra) történő fordítás útján továbbították 

volna nekik, és úgy tűnik, hogy azok kevés valódi befolyást gyakoroltak a későbbi angol jog 

lényegére. A telepesek számos saját jogi és társadalmi szokást hoztak magukkal Észak-

Franciaországból, és úgy tűnik, ezek nagyobb hatással voltak a későbbi angol jogi szokásokra, 

mint bármi, amit az angolszász múltból örököltek. Azonban 1066-ban vagy akár 1087-ben 

még nehezen lehetett látni bármit is, amit megfelelően egységes, az egész világon 

alkalmazandó angol "common law"-nak lehetett volna nevezni, vagy akár bármilyen kísérletet 

annak létrehozására. Úgy tűnik, legfeljebb csak regionális és inkább helyi szokások léteztek: a 

megyei és az egyes uradalmak, az egyes városok és községek szokásai, helyi szinten talán már 

az egyes falvak és uradalmak szokásai is. De még ebben is nehéz biztosat mondani, mert a 

XII. század utolsó negyede előtti angliai jogra az is jellemző, hogy nagyon keveset jegyeztek 

fel írásban belőle, illetve annak alkalmazásából. 

        Az angol szokásjog történetét - mind mint intézmények, mind mint eljárási és anyagi jogi 

szabályok sajátos csoportját - tehát a normann hódítás után több mint egy évszázaddal, II. 

Henrik király (1154-89) uralkodásával kezdhetjük, aki az első király volt, aki a Plantagenet-

dinasztiához tartozott, amelynek eredeti bázisa a franciaországi Anjou grófságban volt. 

Henrik uralkodásának második felében (1176-tól kezdődően) újfajta bíróságot hoztak létre, 

amely felett a király által közvetlenül kinevezett bírák kis csoportja elnökölt, de amelyben a 

bírósági ítéleteket is ők hozták. Minden korábbi angol bíróságon egyértelmű volt a felosztás 

az elnöklő tisztviselő és az "udvarnokok" csoportja között, akik nem rendelkeztek különleges 

jogi szakértelemmel, de a birtokukhoz kapcsolódó kötelezettségként kötelesek voltak részt 

venni a bíróságon, és akik meghozták a bíróság által kért ítéleteket. Kezdetben csak két ilyen 

új típusú királyi bíróság létezett. 1176-tól kezdődően a király két-háromévente a királyi 

vándorbírák (vagy Eyre-i bírák) több külön csoportját nevezte ki, hogy az egyes megyékben 

tartott üléseken a királyi polgári és büntetőjogi igazságszolgáltatást a megyék egyes 

csoportjaiba vigyék, és ott a király és kormánya számára fontos ügyekben vizsgálatokat 

folytassanak. A csoportok száma és az egyes csoportokhoz rendelt bírák száma, valamint az 

egyes csoportokhoz rendelt konkrét megyék vizitációról vizitációra változtak. Az ugyanilyen 

általános jellegű másik királyi bíróság az Exchequer-ből alakult ki, amely a fő pénzügyi szerv 

volt, amely a király nevében a pénz átvételéért és annak biztosításáért felelt, hogy azt csak 

királyi engedéllyel költsék el, valamint az egyes sheriffek számláinak éves ellenőrzéséért, 

amelyet a Pipe Rollsban rögzítettek. II. Henrik uralkodásának elejétől kezdve állandó 

székhelye a Londonhoz közeli Westminsterben lévő királyi palotában lett. Az 1160-as évektől 

kezdve néhány vezető tisztviselője további feladatot kapott a király alattvalói közötti rendes 
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polgári peres ügyek elbírálásában, de csak eseti alapon. Ebből alakult ki (de csak Henrik 

halála után, az 1190-es évek közepén) az a bíróság, amely teljesen független és kizárólag 

bírósági intézmény lett, a Bench vagy Common Bench vagy (de csak jóval később) Court of 

Common Pleas néven ismert bíróság. Az Exchequerhez hasonlóan ez a bíróság is rendszerint 

a westminsteri királyi palota csarnokában székelt. 

         Ez a két bíróság számos más jelentős dologban is különbözött, vagy hamarosan 

különbözni kezdett elődeiktől. Úgy tűnik, hogy minden korábbi bíróság csak egy napra vagy 

annál rövidebb időközönként ülésezett, ami lehetett akár kéthetente, de lehetett lényegesen 

hosszabb is. Ezzel szemben a vándorló bírák, úgy tűnik, kezdettől fogva napi 

rendszerességgel végezték ügyeiket minden egyes megyei látogatásuk során, amelyek 

általában egy hétig vagy tovább tartottak. A kincstári bírák valószínűleg a jelentősebb 

pénzügyi feladataik közé illesztették a bírósági ügyeiket, de amint a bírói testület bírái 

elnyerték saját intézményi függetlenségüket, ők is elkezdtek rendszeresen és rendszeresen 

látogatásokat tartani, folyamatos napi üléseket, esetükben a négy törvényes időszak (Hilary, 

Húsvét, Szentháromság és Michaelmas) mindegyikében, amelyek együttesen az év mintegy 

felét fedték le. II. Henrik uralkodása előtt egyetlen bíróság sem vezetett semmiféle hivatalos 

feljegyzést tevékenységéről. Az új királyi bíróságok valószínűleg 1176 körül kezdték el ezt 

rendszeresen tenni, bár a legkorábbi fennmaradt hivatalos feljegyzések csak 1194-ből 

származnak. Ezek a pernyilvántartó tekercsek nemcsak az ügyekben hozott ítéleteket és az 

előzetes perbeszédeket rögzítik, hanem a peres eljárásban részt vevő alperesek és más peres 

ügyekben érintettek megjelenését biztosító eljárások engedélyezésének rutinszerű ügyeit és 

egyéb eljárási ügyeket is. Az 1160-as évekből származnak a legkorábbi feljegyzések arról, 

hogy a királyi bíróságokon a felek között a bíróság égisze alatt létrejött hivatalos 

megállapodással (végleges egyezség vagy bírság) rendezték a peres ügyeket. Mindkét fél saját 

hivatalos példányt kaptak. Néhány eredeti példány maradt fenn, és még több nem hivatalos 

másolat. 1195-ben a királyi udvarok három azonos példányban kezdték el készíteni a végleges 

egyezségeket, a harmadikat (a bírság "lábát") pedig hivatalos példányként a királyi 

kincstárban tartották meg. E bíróságok további jellegzetessége volt, hogy bár bíráikat a király 

nevezte ki, minden ügy tárgyalására külön írásos felhatalmazásra volt szükségük a királytól. 

Henrik uralkodásának végére - és talán már egy ideje előtte is - ez a felhatalmazás polgári 

peres ügyekben királyi végzés (a király nevében kiállított, a király kancelláriájából származó 

és a király nagy pecsétjével hitelesített dokumentum) formájában történt.  

         Ebben körvonalazódott a benyújtott követelés vagy panasz jellege, és utasította az 

illetékes helyi seriffet, hogy gondoskodjon arról, hogy az alperes megjelenjen a királyi 

bíróságon, vagy akkor, amikor a bírák legközelebb a megyébe érkeznek (az Eyre esetében), 

vagy egy meghatározott napon (az Exchequer és később a Bench esetében), hogy válaszoljon 

a felperesnek. A sheriffet arra is utasították, hogy a végzést küldje tovább a bíróságnak, és 

mellékeljen egy jelentést arról, hogy mit tett, amit általában a végzésen is jóváírtak. Ez az 

"eredeti" writ ezután a bíróság felhatalmazása lett az ügy tárgyalására. A bíróságok általában 

szigorúan értelmezték ezt a felhatalmazást. Ezért meggyőződtek arról, hogy a felek nevének 

vagy azon falvak nevének kisebb helyesírási hibái miatt, ahol a földet követelték, valamint a 

lényegesebb hibák miatt is elutasították az ügyeket. Kezdetben csak nagyon korlátozott számú 

szabványos típusú eredeti végzés állt rendelkezésre a kancellárián. A büntetőeljárások 

esetében, amelyeket rendszerint csak az Eyre bírái tárgyaltak, a megadott hatáskör általános 

volt a "pleas of the Crown", azaz a főbb bűncselekmények tárgyalására. Ezeket vagy a 

bűncselekmény állítólagos áldozata vagy (emberölés esetén) közeli hozzátartozója által 

indított egyéni magánvád ("fellebbezés"), vagy a király perében egy személy elleni vád 

alapján, amely általában az érintett területről származó esküdtszéki ítéletből származott. Az 

eyre-i bírák által lefolytatott vizsgálatok az "eyre-i cikkelyek" listáján alapultak, amely az 

egyes százak vagy wapentake-ek (az egyes megyék alosztályai) helyi esküdtjei által 
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megválaszolandó kérdéseket határozta meg, és amelyet a bíráknak átadtak, mielőtt 

megkezdték volna eyre-i körútjukat. Ezeket a cikkelyeket minden nagyobb országos vizitáció 

előtt felülvizsgálták és általában kibővítették. Bár a bíróságok ezt megelőzően néha konkrét 

királyi utasításokra reagálva jártak el bizonyos esetekben, úgy tűnik, hogy egyikük sem volt 

képes cselekedni, hacsak nem rendelkezett királyi felhatalmazással. Úgy tűnik, új jelenségnek 

számítottak a végzések és a helyi seriff által a bírósághoz visszaküldhető végzések 

szabványos formái is. Úgy tűnik, hogy ezek az új királyi bíróságok voltak az első "nemzeti" 

bíróságok Angliában. Az Exchequer és utódja, a Bench, úgy tűnik, hogy a legkülönbözőbb 

ügyeket tárgyalta bárhol Angliában, kivéve azt a két megyét (Cheshire és Durham), amelyek 

sokáig a fő nemzeti igazságszolgáltatási rendszeren kívül maradtak. Az Eyre minden egyes 

ülése csak egyetlen megye ügyeit tárgyalta, de a rendszert úgy alakították ki, hogy a bírák 

ugyanazon csoportja egymás után több megyében is tárgyaljon ügyeket, és hogy az egész 

országot azonos hatáskörrel és azonos eljárásokkal rendelkező bírák csoportjai látogassák 

meg egy-egy korlátozott időn belül. Az a tény, hogy az egyes megyei bíróságok peresei 

helyett az Eyre bírái hoztak ítéletet az egyes megyékben, hozzájárult a jogi szabályok 

országos egységességének biztosításához. Ezen nemzeti bíróságok léte tette lehetővé az 

egységes angol nemzeti jog (az angol "common law") kialakulását mind az eljárás, mind az 

érdemi kérdések tekintetében. 

       Már II. Henrik uralkodása előtt is alkalmazták az esküdtszéki eljárást, de csak ekkor 

váltak a királyi igazságszolgáltatás rendszerének rutinszerű részévé. Az esküdteknek ezentúl 

évente kétszer kellett tájékoztatást adniuk a "tourn"-on, a helyi százas vagy wapentake bíróság 

különleges ülésén, amelyet a seriff tartott, azokról, akikről úgy vélték, hogy súlyos és kevésbé 

súlyos bűncselekményeket követtek el. 

        Hasonló esküdtszék járt el az Eyre ritkábban tartott ülésein is. Ha az ilyen 

gyanúsítottakat elfogták, bíróság elé álltak. Bűnösségüket vagy ártatlanságukat (hideg vízzel 

vagy forró vassal végzett) megpróbáltatással állapították meg, mivel büntetőügyekben még 

nem volt lehetőség esküdtszéki eljárásra. Polgári ügyekben az esküdtszéki tárgyalás csak 

bizonyos típusú végzésekkel indított ügyekben volt jogszerűen elérhető: a novel disseisin 

(jogtalan birtokbavétel elleni jogorvoslat), a mort d'ancestor (jogorvoslat a földbirtok 

birtokában elhunyt ős örökösök utódlásának megakadályozására szolgáló urasággal szemben) 

és a darrein presentment (a templom patrónusának jogorvoslata, ha a rektor halálával 

megürült a hely, és egy második fél is igényt tartott a jelenlét jogára). Ezekben az 

esküdteknek előre meghatározott kérdések sorát kellett megválaszolniuk, és a bíróságon 

készen álltak a válaszadásra. Novel disseisin és mort d'ancestor általában csak az Eyre-ben állt 

rendelkezésre. 

        1179-től kezdődően a felperes vagy őse korábbi jogosultsága és birtoklása alapján 

indított általánosabb földigénylési perben (a writ of right) az alperes is választhatott, hogy a 

régebbi, harci eljárás (by champions) helyett a földhöz való jogosultság kérdésének 

eldöntésére egy tizenkét helyi lovagból álló különleges esküdtszék (a grand assize) által 

lefolytatott esküdtszéki tárgyalást válasszon. A király és bíróságai kezdettől fogva 

ragaszkodtak ahhoz, hogy az esküdtszéki eljárás olyan eljárás, amelyet csak a király 

engedélyezhet. Ez tulajdonképpen az esküdtszéki eljárás monopóliumát adta a király 

bíróságainak. Az eredeti elképzelések szerint az esküdtszéki eljárásnak úgy kellett volna 

működnie, hogy az esküdtek elmondják a király bíráinak, amit az esküdtek már tudtak, és így 

a helyi közösség meglévő ismereteire támaszkodva. Ez tehát ellentéte volt a modern angol 

esküdtszéknek, amely nem feltételezi az esküdtek előzetes tényismeretét, és megköveteli 

tőlük, hogy ítéletüket kizárólag a bíróságon eléjük tárt bizonyítékok alapján hozzák meg. II. 

Henrik és tanácsadói tudatosan döntöttek úgy, hogy a ténymegállapításhoz a tizenkét tagú 

esküdtszék kollektív ítéletét használják, amelynek tagjait a helyi seriff (vagy a grand assize 

esetében négy lovag) választotta ki, és akiket a részrehajlás bármilyen gyanúja esetén el 
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lehetett távolítani, szemben a felek által biztosított tanúk és a tanúvallomások 

felhasználásával, melyeket a bíróság egyénileg vizsgált meg, ami éppen az egyházi bíróságok 

által alkalmazott tényfeltáró módszerré vált. 

        A II. Henrik halálát követő másfél évszázadban számos további jelentős fejlemény 

történt az angol jogrendszerben. Már II. Henrik uralkodása idején is előfordult, hogy a 

királlyal együtt utazott az udvar, amikor Angliában tartózkodott. János király uralkodása alatt 

egy ilyen bíróság folyamatosabb létezésnek örvendett, miután a család ősi francia birtokainak 

nagy részét elvesztette, és 1209 és 1214 között egy ötéves időszakon keresztül ez a bíróság 

még a Bench helyébe is lépett, mint a polgári peres ügyek tárgyalásának fő központi bírósága. 

Ez nem volt népszerű János alattvalói körében, és az 1215-ös Magna Carta egyik 

rendelkezése, amelyet bárói ellenfelei kényszerítettek ki a nem akaró János királytól, előírta, 

hogy a "common pleas"-t egy meghatározott helyen kell megtartani, és tulajdonképpen 

törvényi felhatalmazást adott a Bench további létezéséhez. A királyhoz kapcsolódó bíróság 

akkor szűnt meg, amikor III. Henrik 1216-ban gyermekként trónra lépett. Amikor 1234 körül 

újjáalakult, meglehetősen eltérő formát öltött. A court coram rege ("a király előtt") vagy a 

King's Bench bíróság ettől kezdve ugyanazt a mintát követte, mint a Common Bench, azaz 

évente négy ciklusban tárgyalt ügyeket, és ezt akkor is megtette, amikor a király még 

gyermek volt (mint II. Richárd uralkodásának kezdetén a XIV. század végén), vagy amikor 

nem tartózkodott az országban (mint ahogy III. Henrik és I. Edward is tartózkodott bizonyos 

időszakokra). A bíróságot a Magna Carta gyakorlatilag kizárta a "common pleas" 

tárgyalásából, és így a király számára különösen fontos, királyi érdekeket vagy követeléseket 

érintő pereket (bár ezek közül sokat a Common Bench is tárgyalt), a király békéjének 

megsértésével kapcsolatos birtokháborítási pereket (bár ezek közül szintén sokat a Common 

Bench tárgyalt), és egyre inkább szerepet játszott más királyi bíróságok (köztük a Common 

Bench) ítéleteinek felülvizsgálatában. A tizenharmadik és a tizennegyedik század elején a 

bíróság a királlyal együtt (vagy tőle nem messze) járta Angliát, és a vádlottakat vagy másokat 

a bíróság elé idéző végzések egy meghatározott napon "előttünk, bárhol is vagyunk" kellett 

megjelenniük, a helyszín megjelölése nélkül. A XIV. század második évtizedétől kezdve 

azonban a bíróság (a Common Benchhez hasonlóan) általában a Westminster Hallban székelt. 

Neve és a bíróság előtt való megjelenést előíró végzések megfogalmazása ellenére úgy tűnik, 

hogy a király nem játszott közvetlen szerepet a bíróság működésében. A bíróság más 

jellegzetességei is megegyeztek a korábban létrehozott királyi bíróságokkal. Bár bírái nem 

kaptak hivatalos írásbeli kinevezést bírói tisztségük betöltésére, általában csak a királytól 

kapott külön felhatalmazás alapján tárgyalhattak egyéni kereseteket. A bíróságon egyedül ők 

hoztak ítéleteket, és eljárásukról teljes körű írásos feljegyzést vezettek a perbeszédek 

jegyzékében. 

         1200 után jelentősen csökkent az Eyre országos látogatási gyakorisága. Különleges 

tényezők magyarázzák ezt a csökkenést János uralkodása alatt, de nem fia, III. Henrik 

uralkodása alatt. Henrik uralkodása idején (1216-72) minden egyes megyét átlagosan nem 

látogatott meg gyakrabban, mint nyolcévente egyszer. I. Edward uralkodása idején (1278-ban) 

született döntés arról, hogy az Eyre állandó intézménnyé válik, és felhagynak az országos 

időszakos látogatások régebbi, különálló elképzelésével. Két bírói csoportot neveztek ki az 

Eyres folyamatos megtartására. Új hatáskörrel is felruházták őket, hogy felülvizsgálják a 

franchise-jogok (rendkívüli joghatósági vagy közigazgatási hatáskörökhöz vagy bizonyos, 

általában a király számára fenntartott jövedelemforrásokhoz való jog) gyakorlására vonatkozó 

igények alapját, és ellenőrizzék, hogyan gyakorolják azokat, valamint hogy királyi végzés 

nélkül fogadják és meghallgassák a király és más lordok tisztviselői és más személyek ellen 

benyújtott, jogtalansággal kapcsolatos panaszokat. Az Eyre cikkelyei számos új cikkellyel 

(összesen hetvennégy) egészültek ki. Külső tényezők azonban munkájuk többszöri 

megszakításához, majd 1294 után mindkét kör végleges felfüggesztéséhez vezettek. Ezt 
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követően, bár egyes megyékben tartottak egyes Eyre-üléseket, sőt III. Edward uralkodásának 

elején kísérletet tettek az Eyre újjáélesztésére, 1329-30-ban négy megyében tartottak üléseket, 

és még 1374-ben is fenyegetőztek az Eyre-ülések megtartásával, az Eyre megszűnt a 

jogrendszer részévé válni. 

        Az Eyre sürgősebb ügyeinek nagy részét a tizenharmadik század elejétől kezdve két 

másik bíróság (vagy bíróságtípus) is tárgyalta, és ez tette lehetővé, hogy ritkábban tartsanak 

Eyre-t. A legsürgősebb polgári ügyek közé tartozott a két fő kisbírói eljárás (a novel disseisin 

és a mort d'ancestor) és a különböző kapcsolódó eljárások, mint például az attaint (az eredeti 

esküdtek hamis tanúzásért való elítélése révén a bírói ítélet megfordítására irányuló eljárás) és 

a certification (a bírói ítélet újbóli meghallgatásának lehetővé tétele további információk 

fényében). A tizenharmadik és a tizennegyedik század eleje során a bírósági tárgyalások 

lefolytatására számos különböző módozatot próbáltak ki. A megyei esküdtszéki körök, 

amelyekben a bírák csoportjai több megyéből álló körökben tárgyalják az esküdteket, 1273-

ban váltak általánossá; 1293-ban két bíró megbízása lett a norma minden egyes körre; a 

Westminster II. törvénykönyvének 30. fejezete alapján 1285-ben a Westminster II. 30. 

fejezete alapján az év három meghatározott időpontjában (július 8-augusztus 1.; szeptember 

14-e október 6-a; január 6-a február 2.) tartott esküdtszéki ülések váltak általánossá, bár ezt a 

szabályt 1293 és 1303 között egy évtizedre felfüggesztették. A legsürgősebb büntetőügyek 

közé tartozott a súlyos bűncselekmények miatt börtönben tartott foglyok tárgyalása. 

Legkésőbb az 1220-as években már megbízásokat adtak ki a helyi lovagoknak, hogy tartsanak 

börtönszállításokat, és tárgyalják meg az egyes börtönökben fogva tartott rabokat. Az 1294-

ben végrehajtott jelentős átszervezés során a börtönkiszállításokért való felelősséget több 

megyére kiterjedő, királyi bírákból, királyi szolgákból és néhány helyi lovagból álló körzeti 

bizottságokra ruházták át. 1299 után rövid időre a börtönbírák hatáskörébe került, de a 

kapcsolat csak 1328-ban vált állandóvá (a northamptoni statútum értelmében). Erre az 

időpontra (és az azt követő évszázadokban) az is bevett gyakorlattá vált, hogy a King's Bench 

és a Common Bench bíráit, valamint korlátozott számú más vezető hivatásos jogászt neveztek 

ki a bírósági és börtönszállítási bíráknak, és ez lett a fő szabadságolási tevékenységük a 

bíróságon kívül. a jogi időszakok alatt. A klasszikus assize-rendszer joghatóságának 

harmadik eleme (amely egészen a huszadik századig fennmaradt) a nisi prius üzletág volt: a 

hatáskörük, hogy a Common Bench vagy King's Bench által ténykérdésre hivatkozott 

ügyekben az esküdtek ítéleteit átvegyék, majd az ítéletet visszaadják az illetékes bírósághoz 

ítélethozatalra. Az eredeti feltételezés az volt, hogy az esküdtszéki tárgyalásokat abban a 

bíróságban tárgyalják, ahol az ügyet előterjesztették, de ez a legtöbb esküdt számára 

kényelmetlen volt, és elhúzódó késedelmekhez vezetett. 1285 előtt a helyi seriffek néha 

felhatalmazást kaptak arra, hogy az esküdtszéki ítéleteket a megyei bíróságon hozzák meg. 

1285-ben a Westminster II. törvénykönyvének 30. fejezete törvényes felhatalmazást adott 

arra, hogy az esküdtszéki tárgyalást helyben, annak a bíróságnak bármelyik bírája előtt 

folytassák le, ahol az ügyet tárgyalták, de csak akkor, ha az ügy egyszerű volt, és csak 1340-

ben vált lehetővé, hogy ezt bármelyik assize bíró megtegye. 

       A Magna Carta előírta, hogy a "common pleasies"-t "egy meghatározott helyen" kell 

tárgyalni. A tizenhetedik századra ezt úgy értelmezték, hogy a Common Bench üléseit 

nemcsak a Westminster Hallban, hanem azon belül is egy meghatározott helyen kellett tartani. 

A XIII. és XIV. században a bíróság időről időre máshová költözött. 1250-ben rövid időre a 

Fleet Street-i St Bride's templomba, 1290-ben pedig a londoni Guildhallba költözött, 

miközben más események a Westminster Hallban zajlottak. A király és vezető alattvalói 

katonai aggodalmai hosszabb költözésekhez vezettek, amelyek során az udvar Londonból 

került ki: 1277-ben és 1282-3-ban a walesi határhoz közeli Shrewsburybe, 1299-1304-ben, 

1319-20-ban, 1322-3-ban, 1327-9-ben és 1333-8-ban pedig a Skóciához közelebb eső Yorkba. 

A XIII. században a Common Benchre ható legfontosabb fejlemény azonban az eléje kerülő 
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ügyek számának óriási növekedése volt, amely 1200 és 1306 között mintegy 

harmincszorosára nőtt. E növekedés egy része olyan ügyekből származhatott, amelyek 

korábban az Eyre-hez kerültek volna. Egy részét talán olyan ügyek tették ki, amelyeket 

korábban a helyi bíróságok döntöttek el. Ezek egy része az ilyen bíróságokról (különösen a 

megyei bíróságról) került ki az ezt lehetővé tevő mechanizmusok egyikével, amelyek maguk 

is megsokszorozódtak a század folyamán. 

        A királyi bíróságok bíráinak "professzionalizálódása" lassú és fokozatos folyamat volt, 

amely II. Henrik uralkodása idején kezdődött, de a tizenharmadik század folyamán 

felgyorsult. Ennek egyik aspektusa a bírói kar tagjaira vonatkozó szakmai etikai normák 

megfogalmazása és érvényesítése volt. A legkorábbi bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a 

királyi bírák hivatali esküt tettek, amely arra kötelezte őket, hogy feladataikat bizonyos 

általános etikai szabályok szerint végezzék, 1176-ra nyúlnak vissza, de az első részletesebb 

eskü csak 1278-ban található. Ezt aztán 1290-ben, majd 1346-ban újrafogalmazták. A 

szakmai etika iránti elkötelezettség bizonyítása szempontjából azonban fontosabbak a 

kötelességszegésben bűnösnek talált bírák elbocsátására és megbüntetésére vonatkozó 

bizonyítékok. Bathi Henriket 1251-ben kötelességszegés miatt elbocsátották (de nem sokkal 

később visszahelyezték). Még drámaibb volt I. Edward szinte valamennyi bírájának tömeges 

elbocsátása 1289-90-ben, és az a sok egyéni kereset, amelyet azok indítottak ellenük hivatali 

kötelességszegés miatt a külön erre a célra kinevezett "panaszmeghallgatók" előtt, akik azt 

állították, hogy a kötelességszegésük miatt kár érte őket. Ez több esetben a bírósági 

ítélethozatalhoz vezetett. bebörtönzésükhöz, majd (sok esetben nagy összegű) pénzbírság 

megfizetéséhez vezetett a királynak, hogy biztosítsa szabadulásukat, valamint az ítéleteik 

hatályon kívül helyezéséhez. Az elítéltek közül a legismertebb, a King's Bench főbírája, 

Ralph de Hengham elég sokáig életben maradt ahhoz, hogy 1301-ben ismét magas rangú bírói 

tisztséget töltsön be, ezúttal a Common Bench főbírájaként. A tizennegyedik század első 

felében számos további elbocsátás is történt: William Inge, a King's Bench főbírája 1317-ben, 

majd utódja, William Thorp 1350-ben. Thorpot később akasztásra ítélték, de aztán kegyelmet 

kapott, és később a kincstár bárója lett. A professzionalizálódás másik aspektusa a királyi 

bírák rendszeres fizetésre való helyezése volt. Kezdetben úgy tűnik, hogy a királyi bírák 

javadalmazása (ha egyáltalán) csak eseti mecénási aktusok révén történt, mint például a király 

adományából származó gyámság és házasságok, vagy a koronára szállt földek odaítélése, 

vagy az egyházi bírák bemutatása üres egyházi lakhelyekre. A legkorábbi bizonyítékok a 

rendszeres, az év bizonyos időszakaiban részletekben fizetett fizetésekről 1218-ból és 1220-

ból származnak, de csak az 1250-es években kezdték a bírák többségét egységes díjazásban 

részesíteni. A bírói fizetések rendszeres kifizetését I. Edward uralkodásának kezdetén 

felfüggesztették, amíg a király még keresztes hadjáraton volt, és csak néhány évvel a 

visszatérése után (1278-ban) kezdődött újra a rendszeres fizetés. Ezt követően ezek az 

intézményi intézkedések szokásos részévé váltak. A harmadik szempont az volt, hogy az idők 

során egyre gyakrabban alkalmaztak olyan bírákat, akik megfelelő korábbi szakmai 

tapasztalattal rendelkeztek. A XII. század vége és a XIV. század eleje között fokozatosan 

meghosszabbodott az az időtartam, amíg a Common Bench bírái hivatalban maradtak. Az 

1189 és 1216 között a bírósághoz (vagy annak elődjéhez, az Exchequerhez) kinevezett bírák 

átlagosan legfeljebb két évig maradtak hivatalban. Az 1217 és 1244 között kinevezett bírák 

esetében ez a szám négy évre emelkedett, de az 1245 és 1272 között kinevezettek esetében 

mindössze három évre csökkent. Az I. Edward uralkodása alatt (1272-1307) kinevezettek 

esetében ez az időtartam nem kevesebb, mint hét évre emelkedett, és csak kis mértékben 

csökkent (hat évre) fia, II. Edward uralkodása alatt (1307-27). 

        Ezek a számadatok arra utalnak, hogy a királyi bírák a kinevezésük előtti 

tapasztalataiktól függetlenül idővel jelentősen tapasztaltabbá, "professzionálisabbá" válhattak, 

pusztán attól az időtől kezdve, amíg már bírói tisztséget töltöttek be. A nagyobb szakmai 
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hozzáértés biztosításában még fontosabb volt, hogy a bírói karban volt néhány olyan királyi 

bíró, aki nagyon hosszú bírói pályafutással rendelkezett. Az első hosszú távú bíró, aki szinte 

kizárólag bírói karriert futott be Richárd és János királyok szolgálatában, Simon of Pattishall 

volt, aki 1190 és 1215 között volt királyi bíró. A Simonhoz hasonló, hosszú ideig szolgáló 

bírák III. Henrik alatt váltak gyakoribbá. Gilbert of Preston 1240-től 1273-ig folyamatosan 

szolgált Eyre és Common Bench bíróként, és három másik királyi bíró is több mint húsz évig 

szolgált. I. és II. Edward uralkodása alatt két további királyi bíró is harminc évnél hosszabb 

ideig szolgált, főként, de nem kizárólag a Common Benchben (William of Bereford 1292-

1326; Ellis of Beckingham 1285-1306), és négy másik bíró is húsz évnél hosszabb bírói 

karriert futott be. A legalább tízéves szolgálati idővel rendelkező bírák 60 százaléka a 

Common Bench összes bírói szolgálatának 60 százalékát III. Henrik alatt, és ugyanezen 

bíróság összes bírói szolgálatának 85 százalékát I. Edward alatt. 

       A tizenharmadik és a tizennegyedik század elején jelentős változások történtek a királyi 

bíróságok bíráinak felvételi szokásaiban is. Kezdetben nem voltak (és nem is lehettek) olyan 

férfiak, akik előzetesen jártasak voltak az új angol szokásjogban. Voltak azonban római jogi 

és kánonjogi képzettséggel rendelkező férfiak, és közülük néhányat - különösen II. Henrik - 

felvett bírósági szolgálatra. A tizenharmadik század folyamán viszonylag kisszámú, hasonló 

szaktudással rendelkező, akadémiai képzettségű jogász követte őket a királyi bíróságokon 

való szolgálatba. Az első csoport, amely kifejezetten common law szakértelemre tett szert, 

azok a férfiak voltak, akik a bíróságok hivatalnokaiként vagy a bíróságok írnokaként 

szolgáltak, jegyzőkönyveket készítettek az eljárásokról, és talán (mint utódaik a 

tizenharmadik század utolsó negyedében) részt vettek a bírósági vitákban is. A legismertebb 

példák a tizenharmadik század első feléből: Martin of Pattishall, aki kinevezése előtt Simon of 

Pattishall szolgálatában állt; William of Raleigh, aki viszont Martin of Pattishall írnokaként 

szolgált; valamint Roger of Thirkleby és Henry of Bratton (Bracton), akik William of Raleigh 

írnokaként szolgáltak. A tizenharmadik század második felében a királyi bírák írnokai 

továbbra is jelentős forrást jelentettek a királyi bírák számára. 

        Ralph de Hengham az 1250-es évek közepétől az 1271-es királyi bírói kinevezéséig, 

Giles of Erdington és számos más bíró írnoka volt. Ellis of Beckingham 1266 és 1273 között 

Gilbert of Preston írnoka volt, majd 1278 és 1285 között a Common Benchben a tekercsek és 

a peres iratok őrzője, mielőtt 1285-ben a Common Bench bírája lett. Az első hivatásos 

ügyvédek (serjeants), akiket rendes bíróvá neveztek ki valamelyik nagy királyi bíróságon, 

Richard of Boyland volt, aki 1279-ben Eyre bíró lett, és Alan of Walkingham, aki 1281-ben 

Eyre bíró lett. Azonban csak 1290-ben és a legtöbb meglévő bíró kegyvesztettségét követően 

kezdtek el serjeantokat kinevezni a Common Bench (Robert of Hartforth, William of 

Gisleham és William of Bereford) és a King's Bench (Gilbert of Thornton) bíráivá. 

       A hivatásos ügyvédek csak II. Edward uralkodása alatt (1307-27) kerültek túlsúlyba a 

bírói kinevezésekben, és csak röviddel 1330 után szereztek monopolhelyzetet mind a 

Common Bench, mind a King's Bench állandó kinevezései között. A serjeantek (szemben a 

klerikusokkal) egyik nyilvánvaló vonzereje az volt, hogy laikusokként kevésbé voltak 

hajlamosak a megosztott lojalitásra, amit a klerikusok szenvedhettek el, amikor az egyház és 

az állam ellentétben állt egymással, és hogy képesek voltak a bírói tevékenységek teljes 

skáláján részt venni, beleértve a büntetőperek vezetését is, amitől a klerikusok klerikusi 

státusza eltiltotta őket. Úgy tűnik, hogy a serjeantok abból is profitáltak, hogy a bírói 

kinevezések során meg tudták győzni a királyt és tanácsát arról, hogy az ő szakértelmük a 

legmegfelelőbb a common law bíróságokon való ítélkezéshez. 

         A "hivatalos" nyilvántartásról alkotott modern elképzelésünk azt sugallhatja, hogy 

minden bíróságon egy időben csak egyetlen hiteles vádiratot állítanak össze. Azonban már 

1219-ben, és talán már a perbeszédek jegyzékének kezdetétől fogva külön perbeszédjegyzéket 

állítottak össze a Common Bench minden egyes bírája számára, 1219-ben pedig már a királyi 
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jegyző, a bírósági iratok és jegyzékek őrzője számára is. Ugyanez tűnik igaznak az Eyre és a 

court coram rege esetében is, amikor azt 1234 körül állandó formában újjáélesztették. A 

különböző bírák és a peres iratok és tekercsek őrzője számára összeállított tekercsek valóban 

kiegészíthették egymást, és a bírósági ügyek különböző részeit rögzíthették, vagy különböző 

módokat találtak ugyanazon ügyek rögzítésére. De ahol egynél több jegyzék maradt fenn 

ugyanarról a bíróságról, ugyanarról a terminusról vagy Eyre-ülésről, ott a jegyzékek nagyrészt 

duplikáltak, még akkor is, ha nem ugyanazt az ügyet rögzítik ugyanabban a sorrendben. Bár 

úgy tűnik, hogy a pernyilvántartásokat kezdettől fogva az ügyek állandó hivatalos 

feljegyzésének szánták, úgy tűnik, hogy nem hoztak intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

azokat a királyi kincstárnak adják át a bírósági ügyek nyilvántartására  a tizenharmadik század 

közepe előtt, hogy tartósan fennmaradjon. Ezért nem meglepő, hogy (a több eredeti példány 

készítése ellenére) a vádiratokat tartalmazó tekercsek ma már csak az 1270 körüli időszakok 

feléről maradtak fenn, amikor a Common Bench 1270 előtt ülésezett, és hogy az Eyre-i bírák 

feljegyzései is hasonló arányban vesztek el. A dolgok ezután sokkal jobbra fordulnak. Ezt 

követően ritka, hogy ne maradt volna fenn legalább egy tekercs minden olyan terminusról, 

amikor a Common Bench és a King's Bench ülésezett, és gyakori, hogy a General Eyre 

üléseinek több tekercsét is fennmaradt. Csak a kisebb királyi bíróságok (mint az Assizes és a 

Gaol Delivery ülések) kevésbé jól reprezentáltak a fennmaradt feljegyzésekben. Ezeket a 

vádiratokat természetesen nem maguk a bírák írták, hanem a bíráknak dolgozó írnokok. Csak 

a XIV. század elején kezdjük először látni, hogy hány hivatalnok járult hozzá egy vádirat 

elkészítéséhez, és akkor is csak a Common Bench főbírájának névjegyzékének esetében. Az 

1305-ös húsvéti terminustól kezdődően a chief justice névsorai a legtöbb perirat alján 

tartalmazzák az azokat író írnokok nevét. Ez leggyakrabban egyetlen írnokot jelent, bár néha 

kettőt is. Az 1307-es Trinity termin 235 perbeszédének megírásában harminckét különböző 

írnok működött közre, az 1307-es Trinity termin 346 perbeszédének megírásában pedig 

negyvenhárom. 

       1270 körül lehetőség nyílik arra, hogy az első fennmaradt jogi jelentések bizonyítékaiból 

kiindulva kiegészítsük a periratok bizonyítékait. Ezek formájukban nagyon különböznek a 

peres jegyzékekben szereplő egyéni beiratkozásoktól. Általában közvetlen párbeszéd 

formájában számolnak be a bíróságon elhangzottakról, és (kevés kivételtől eltekintve) a 

bíróságon használt nyelven (angol-normann francia) íródtak, szemben az egyes vádiratok 

névtelen, latin nyelvű közvetett beszédével. A jelentések olyan kéziratokban maradtak fenn, 

amelyeken semmi jele annak, hogy valaha is hivatalos őrizetben voltak, vagy hogy 

valamilyen hivatalos céllal készültek volna, és semmi sem utal arra, hogy a nem fennmaradt 

hivatalos jogi jelentésekből másolták volna őket. A jogi jelentéseket különböző célokra 

készíthették különböző csoportok tagjai. A legfontosabb csoport valószínűleg a joghallgatók 

(gyakornokok) voltak, akik azért jártak a bíróságokra, hogy meghallgassák a jogi érveket és 

ítéleteket, hogy megszerezzék a jogi szakértelmet, amelyre szükségük volt ahhoz, hogy 

maguk is gyakorolhassák a jogot. A jelentések egy másik jellemzője is megkülönbözteti őket 

a vádiratbejegyzésektől. A legkorábbi (1292 előtti időszakra vonatkozó) jelentések közül 

egyik sem maradt fenn keltezett gyűjteményben. A bizonyítékaikat felhasználni kívánó 

jogtörténész első feladata tehát a jelentett egyes ügyek azonosítása és keltezése. A 

jogszolgáltatás első két évtizedéből csak viszonylag kis mennyiségben maradtak fenn 

jogjelentések (alig több mint 400 esetről találtak jelentéseket). A legtöbbet a Common Bench 

és az Eyre előtt tárgyalták, bár vannak jelentések az Assize bírák előtt tárgyalt ügyekről is. 

        A Közös Ítélőtábla egyetlen ciklusát sem képviseli hétnél több túlélő jelentés, egyetlen 

évben sem tizenkilencnél több. Egyedül az 1285-ös Northamptonshire Eyre-t képviseli 

negyvenegy fennmaradt jelentés. A fennmaradt jelentések száma 1291-ben és azt követően 

jelentősen megnövekszik. Nem kevesebb mint nyolcvannégy jelentésből álló gyűjtemény 

maradt fenn az 1291. évi Michaelmas terminusban a Common Bench előtt tárgyalt ügyekről, 
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és számos más terminusonkénti gyűjtemény maradt fenn az 1290-es évekből, valamint az 

1299. évi Michaelmas terminustól kezdve a terminusonkénti gyűjtemények nagyrészt töretlen 

sora. Hasonlóan megnövekedett az Eyre-i jelentések mennyisége is, főként az Eyres-nek 

tulajdonított gyűjtemények formájában.  A Common Bench esetében a fennmaradt jelentések 

mennyiségének jelentős növekedése valószínűleg a bíróság 1291 nyarán történt átépítésének 

tulajdonítható. Ezáltal a bírósági tanoncok egy olyan helyet (a későbbiekben "crib" néven 

emlegették) kaptak, ahol meghallgathatták és feljegyezhették a bíróságon zajló eseményeket. 

A törvényszéki tudósítások első két évtizedében egyáltalán nem volt ismeretlen, hogy egynél 

több, látszólag független jelentés maradt fenn ugyanarról az ügyről, sőt egyes esetekben 

három, sőt négy látszólag független jelentés is fennmaradt. Ez még inkább így van 1291 után. 

Az 1302. évi Michaelmas terminusra vonatkozóan hat különböző jelentésgyűjtemény létezik. 

A különböző tudósítók nem mind ugyanazokról az ügyekről tudósítanak, de a tudósítások 

között elegendő átfedés van ahhoz, hogy igazi kaleidoszkópszerű hatást keltsenek, és lehetővé 

tegyék számunkra, hogy ezekből és a vádiratokból szintetizálva sokkal teljesebb képet 

kapjunk a bíróságon történtekről, mint ahogyan azt a vádiratok vagy bármelyik jelentés 

önmagában tette volna. 

       Továbbra is érvényesült az az általános elv, hogy a királyi bíróságokon a polgári peres 

ügyeket a chancery eredeti végzésével kell megindítani, bár ez alól 1278-tól kezdve egy 

jelentős kivételt engedélyeztek, amikor az Eyre-i bírák felhatalmazást kaptak arra, hogy írásos 

vagy szóbeli panaszokat fogadjanak el királyi vagy nem királyi tisztviselők, valamint mások 

ellen azokban a megyékben, ahol üléseztek. 1318 után a King's Bench hasonló jogkört kapott, 

hogy írásbeli vagy szóbeli panaszokat fogadjon el abból a megyéből, ahol az üléseket tartotta. 

A későbbi tizenharmadik században megnőtt a (törvény által engedélyezett) lehetőség arra is, 

hogy maguk a bíróságok által kibocsátott bírósági végzésekkel indítsanak peres ügyeket, bár 

csak olyan peres ügyeket, amelyek közvetlenül kapcsolódtak az ugyanazon bíróságon folyó 

korábbi peres ügyekhez vagy az ott kötött korábbi megállapodáshoz. 1189-től kezdődően 

jelentősen megnőtt a szabványos típusú peres eljárások száma is. a kancellária által 

rendelkezésre álló végzések száma. Ezt nehéz részletesen nyomon követni, még akkor is, ha 

néhány új writ formát kifejezetten jogszabályban engedélyeztek, vagy a chancery 

névjegyzékébe bejegyeztek, amikor először megszövegezték őket. Sok esetben az eredeti 

végzések fennmaradt "nyilvántartásai", a kancellárián elérhető eredeti végzések típusainak 

magángyűjteményei által nyújtott átfogó képre hagyatkozhatunk. Ezek nem állnak egyértelmű 

kapcsolatban a kancellárián vezetett esetleges hivatalos nyilvántartással vagy 

nyilvántartásokkal, de maguk is egyértelműen magángyűjtemények, amelyek gyakran 

kéziratokban szerepelnek, számos más hasznos jogi anyaggal együtt. A legkorábbi átfogó 

képet azonban a kialakulóban lévő szokásjogról szóló legkorábbi értekezés, a II. Henrik 

utolsó éveiben, 1186 és 1189 között elkészült Glanvill adja. Ez tizenöt szabványos iratformát 

tartalmaz, amelyekkel közvetlenül a királyi bíróság előtt lehet peres ügyeket indítani. A 

fennmaradt iratjegyzékek azt mutatják, hogy az eredeti iratok szabványos típusainak száma 

1230 körülre csak kis mértékben nőtt (körülbelül tizenkilencre), de az 1250-es évekre több 

mint kétszeresére (körülbelül negyvenre), 1272-re pedig hatvanöt fölé emelkedett. I. Edward 

uralkodásának végére, 1307-re a számuk meghaladta a százat. 

       Az esküdtszéki eljárás alkalmazása 1189 után jelentősen megnőtt. A polgári peres 

eljárásokban, mint látni fogjuk, megszaporodtak a földbirtok visszaszerzésére irányuló 

jogorvoslatok típusai, és mindegyikben a követelés bizonyításának vagy cáfolásának szokásos 

módszere az esküdtszéki tárgyalás volt, bár bizonyos típusú kérdések (például a felperes 

állítólagos törvénytelensége) esetében más bizonyítási módszerek (ebben az esetben általában 

a helyi püspökre való hivatkozás) is alkalmazhatóak voltak.   

       A jogorvoslati lehetőségek nagymértékű bővülése a földterületre vonatkozó 

követeléseken kívül is megfigyelhető volt, és ezek mindegyikében az esküdtszék alkalmazása 
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meglehetősen gyorsan normává vált. Ez azonban nem zárta ki teljesen a törvényes fogadás, 

azaz az alperes által esküvel tett és tizenegy másik "eskütévő" esküjével alátámasztott tagadás 

lehetséges alkalmazását. A tizenharmadik század utolsó negyedére a bíróságok úgy ítélték 

meg, hogy ez általában csak olyan körülmények között alkalmazható, amikor a tagadás 

olyasmire vonatkozik, ami a felek között négyszemközt történt, és amiről az esküdtszék 

tagjaitól nem várható el, hogy első vagy másodkézből tudjanak. Az esküdtszék 

büntetőügyekben való alkalmazásának egyik kiterjesztésére 1194-ben került sor, amikor 

bevezették a halottkémi hivatalt, és minden megyében egy vagy több halottkémet 

választottak. Ettől kezdve a helyi faluközösségeknek törvényes kötelességük volt értesíteni a 

helyi halottkémet minden olyan gyanús halálesetről, amely a falujukban történt, és a 

halottkém köteles volt esküdtszéki vizsgálatot tartani a haláleset okainak feltárására, és 

biztosítani a gyanúsítottak letartóztatását. Nem sokkal ezután az esküdtszéki tárgyalás vált a 

bűnösség és ártatlanság kérdésének szokásos módjává súlyos bűncselekmények vádja esetén. 

Ez a római Lateránban 1215-ben tartott egyházi zsinat által hozott általános törvényhozás 

eredménye volt, amely megtiltotta az egyházi személyek bármiféle részvételét a kétféle (hideg 

vízzel vagy forró vassal végzett) próbatételben, amely addig az ilyen kérdések eldöntésének 

fő módja volt. Mivel úgy vélték, hogy az ilyen próbatételek hatékonysága attól függ, hogy a 

papság Isten ítéletére hivatkozik-e, megszűntek. lehetőségként nem álltak rendelkezésre. A 

kezdeti kísérleti időszakot követően az esküdtszéki tárgyalás lépett a helyükbe. Ez nem a 

későbbi angol jog klasszikus tizenkét tagú esküdtszéke volt, hanem egy nagyobb, változó 

méretű esküdtszék. A királyi bíróságok a vádlott előzetes beleegyezése nélkül nem járhattak 

el a vádlottak ilyen esküdtszék előtti tárgyalása mellett. Hajlandónak kellett lenniük arra, 

hogy "jóban-rosszban" az esküdtszékben helyet foglaljanak. Néha, de viszonylag ritkán, a 

vádlottak ezt megtagadták. Az 1275-ös törvény (Westminster I. törvénykönyve, 12. fejezet) 

előírta, hogy ilyen esetekben a vádlottat "erős és kemény" börtönbe kell zárni, ahol egyik nap 

csak vizet ihat, másnap pedig csak szikkadt kenyeret ehet, hogy megpróbálják rávenni a 

vádlottat, hogy engedelmeskedjen. Negyedszázadon belül a gyakorlatban a nehéz bilincsek 

használata is megjelent, és ez hamarosan a testre helyezett súlyokká vált. Egyes vádlottak a 

biztos elítélés helyett a büntetés nélküli halált részesítették előnyben, és ellenálltak a 

nyomásnak az örököseik érdekében, akik még mindig örökölhették a földjeiket. A peres 

eljárás (amelynek hatékonysága nem függött az egyházi részvételtől) szintén fennmaradt mint 

a büntetőügyekben való eljárás módszere, de szinte kizárólag csak ott, ahol a bűnösségét 

beismerő bűnöző vállalta, hogy fellebbezést nyújt be azok ellen, akik állítólag a bűntársai 

voltak, és harcba száll ellenük, hogy biztosítsa elítélésüket és megbüntetésüket. 

 

 

                    ************************************************* 

 

 

A királyi bíróságok kezdetben főként csak két általános jogi ügytípussal foglalkoztak, és 

szinte monopolhelyzetbe kerültek a joghatóság tekintetében. Az egyik a súlyos 

bűncselekmények, különösen a személy elleni bűncselekmények, mint például az emberölés 

és a súlyos testi sértés, valamint a vagyon elleni bűncselekmények, mint például a rablás, a 

lopás és a gyújtogatás. Ezeket a bűncselekményeket régóta a "korona ügyének" tekintették, és 

a királyt különösen foglalkoztatták, de a király a helyi bíróságokra és nagyrészt a 

magánkezdeményezésre hagyatkozott a bűnelkövetők elítélésében. A korona, amint azt már 

láttuk, II. Henrik uralkodása alatt kezdett kezdeményező szerepet vállalni az ilyen 

bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos információk rendszeres felkutatásában az Eyre és 

a helyi sheriffek tornáján, és 1194-től kezdve gondoskodott arról, hogy minden gyanús 

halálesettel kapcsolatban halottkémi vizsgálatot tartsanak. Bár nem volt közvetlen kísérlet az 
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áldozatok vagy hozzátartozóik által benyújtott magánperek (fellebbezések) visszaszorítására, 

és ezek elsőbbséget élveztek a koronai vádemeléssel szemben, a (király nevében történő) 

nyilvános vádemelés általában akkor következett, ha a fellebbezéseket technikai hiba vagy a 

vádemelés elmaradása miatt elutasították, vagy ha nem volt magánvádas fellebbezés. A 

tizenharmadik század elejére - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a királyi bíróságok 

voltak jogosultak az ilyen bűncselekményekkel vádolt személyek bűnösségének vagy 

ártatlanságának megállapítására. Csak a az egyházi rendek gyanúsítottjai mentesültek e 

joghatóság alól, és a tizenharmadik század utolsó negyedétől kezdve még őket is csak azután 

adták át a helyi püspöknek vagy képviselőjének, hogy a királyi bíróság előzetesen 

megállapította bűnösségüket vagy ártatlanságukat. A király anyagilag is jól járt a 

büntetőítéletekből, mivel az elítélt személyek minden ingósága általában a koronára szállt, de 

az ilyen bűncselekmények feletti koronai joghatóság más okokból is fontos volt. A büntetőjog 

arra tett kísérletet, hogy a király valamennyi alattvalója életének, testi épségének és 

vagyonának védelmére minimális garanciát nyújtson (mivel a büntetőjog nem tett különbséget 

a szabad és a szabad között, akár áldozatként, akár elkövetőként), azáltal, hogy szigorú 

büntetéssel (halálbüntetéssel) fenyegette azokat, akik ezt a garanciát megszegték. A korai 

szokásjog a modern jogtörténészek körében azt a hírnevet viseli, hogy a bűnözés nem volt 

sem összetett, sem intellektuálisan kifinomult. Minden bizonnyal az a helyzet, hogy 1215 után 

a legtöbb vádlott egyszerűen a "nem bűnös"-re hivatkozott, az esküdtszék pedig üres ítélettel 

döntött az elítélésről vagy felmentésről. Úgy tűnik, hogy nem volt olyan eljárás sem, 

amelynek során az esküdtek elé terjesztették volna a bizonyítékokat a tárgyaláson, amelyből a 

bizonyítási jog kialakulhatott volna. A büntetőjog azonban még így sem volt mentes a 

szabályoktól, és nem volt híján a tágabb értelemben vett elképzeléseknek sem. A szokásjog 

például különbséget tett a vétkes és a nem vétkes emberölés között, és az utóbbin belül a 

véletlen, a jogos és a menthető emberölés között, az emberölés körülményeitől függően. A 

szokásjog egyértelmű különbséget tett továbbá az elkövetők (azok, akik maguk követték el a 

bűncselekményt) és a bűnsegédek (azok, akik a bűncselekmény elkövetésében 

közreműködtek, akár a bűncselekmény elkövetése előtt, akár azt követően) között, és 

rendelkezett szabályokkal arra vonatkozóan, hogy milyen magatartás tesz valakit bűnsegéddé, 

valamint rendelkezett és betartotta azt az egyértelmű szabályt, hogy a bűnsegédek nem 

állíthatók bíróság elé, amíg az elkövetők közül egyet vagy többet el nem ítéltek. Voltak 

szabályok arra vonatkozóan is, hogy milyen életkorban lehet bűncselekményért felelősségre 

vonni valakit. A szokásjog rendelkezett a "bűntett" tág fogalmi kategóriájával is a súlyos 

bűncselekmények esetében, és ragaszkodott ahhoz (némi kezdeti tétovázás után), hogy a 

bűntett vádját (még akkor is, ha azt az áldozat vagy annak rokona tette) nem lehet peren kívül, 

magánmegállapodással rendezni. 

        A korai királyi bírósági joghatóság második jelentős területe a földhöz való jog volt. 

Talán a XII. század harmadik negyedétől kezdődően, de 1189-ig biztosan, a királyi bíróságok 

gyors és hatékony jogorvoslatot kínáltak minden szabad földbirtokosnak az önkényes vagy 

indokolatlan elidegenítés ellen, akár az urak, akár harmadik felek által, az újszerű disseisin 

peres eljárásán keresztül. Az esküdtszéket összehívták, hogy ítéletet hozzon arról, hogy 

történt-e indokolatlan elidegenítés, feltéve, hogy az egy meghatározott (és korlátozott) időn 

belül történt. Idővel ez egyre több és bonyolultabb szabályrendszer kialakulásához vezetett 

azzal kapcsolatban, hogy a birtokbavétel egyes kategóriái igazolhatóak-e, de ezek nem 

veszélyeztették azt az általános elvet, hogy az ilyen birtokbavételt igazolni kell, ha vitatják, és 

ha nem igazolható, akkor a jogosultat a birtokba visszahelyezéssel és a kár megtérítésével kell 

orvosolni. A királyi bíróságok is kidolgoztak és finomítottak egy világos szabályrendszert a 

birtokba adásról és a birtokbaadásról. a földhöz fűződő jogokat: ki adhatott és ki nem 

adhatott érvényes adományt, milyen formalitások szükségesek a hatékony átruházáshoz, 

szükség volt-e az átruházó közeli rokonainak beleegyezésére, mennyiben akadályozhatták 
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meg a földbirtokosok az érdekeiket sértő adományokat, és milyen típusú érdekeket lehetett 

adni vagy fenntartani (és ez nemcsak a közvetlen birtokláshoz való jogokra, hanem a földhöz 

fűződő különböző jövőbeli érdekekre is kiterjedt). A királyi bíróságok már korán részt vettek 

a common law alapértelmezett jogi szabályainak működése révén keletkezett földhöz fűződő 

jogok elismerésében, védelmében és érvényesítésében is. Ezek közé tartozott az özvegy 

általános egyharmados joga a házasságkötéskor elhunyt férje által birtokolt összes 

földterületre és a később megszerzett földterületekre (az özvegy hozománya), amelyet 

leggyakrabban a királyi bíróságokon keresztül, a dower unde nichil habet perben 

érvényesítettek. Ide tartozott továbbá az örökösnek az elhunyt őse halálakor az általa birtokolt 

összes örökösödési jog, amelyet 1176-tól kezdve a királyi bíróságokon a mort d'ancestor 

assize per útján érvényesítettek az urakkal (és azok haszonélvezőivel) szemben. Ennek során 

esküdtszéket hívtak össze annak eldöntésére, hogy az ős az igényelt földterület birtokában 

halt-e meg, és volt-e rajta örökösödési joga, hogy a felperes az ős legközelebbi örököse volt-e, 

és hogy az ős egy bizonyos elévülési idő óta halt-e meg. Ez a kereset csak akkor volt elérhető, 

ha az örökös az ős közeli rokona volt, de az örökösök egy szélesebb csoportja 1236-tól 

kezdve az aiel (unokák esetében) és a cosinage (mellékági örökösök esetében) kereset révén 

az ősük halálakor birtokolt földterületre vonatkozó követeléseiket érvényesíthette. Idővel 

világos és egyértelmű szabályok alakultak ki a hozományra való jogosultsággal kapcsolatban: 

a minimális életkorról, amely alatt a bíróság elfogadja (vagy feltételezi), hogy az özvegy a 

férjével való nemi közösüléssel "kiérdemelte" a hozományt, és arról, hogy a házasságot 

hivatalosan, a templom kapujában kellett-e megkötni ahhoz, hogy az özvegy hozományt 

kapjon, mivel az egyházjog elfogadta a sokkal informálisabb módon kötött házasságok 

érvényességét. Egyre egyértelműbb és világosabb szabályok vonatkoztak a végrendeleti 

öröklésre való jogosultságra is, amely a common law által ismert egyetlen formája volt a 

földterület nemzedékek közötti halál utáni átruházásának. A legkorábbiak a Glanvill néven 

ismert jogi értekezésben találhatók (1189 előtt készült el), de még a XIV. században is 

finomították őket. A szokásjognak ezen a területén jelentős mennyiségű gondolkodás folyt, 

különösen a földhöz való különböző jogosultságok elemzése és jellemzése terén, amelyekkel 

egy egyén rendelkezhet, a viszonylag védtelen haszonbérleti jogtól kezdve a földterülethez 

való jogig. 

       Ez differenciált volt, meghatározott időtartamra, az élethosszig tartó érdekeltségen át, 

amely vagy a birtokos életére, vagy egy harmadik fél életére szólt (pur autre vie), a "fee"-ig 

(később "fee simple"), amely a föld állandó és örökös érdekeltsége, és a tizenharmadik század 

második felétől a "fee tail"-ig, a potenciálisan állandó, de csak az eredeti birtokos vagy 

birtokosok leszármazottainak egy korlátozott csoportja által örökölhető jog, valamint az e 

birtokkategóriák mindegyikéhez kapcsolódó különböző jogkötegek és jogkorlátozások. 

Ezeket jóval 1350 előtt számos más területre vonatkozó kifejezett szabályokkal egészítették 

ki.  

         Az egyik a római jog által "személyi jognak" nevezett jog volt. A királyi bíróságok már 

II. Henrik uralkodása idején monopóliumot igényeltek annak eldöntésére, hogy egy adott 

személy (és leszármazottai) szabad vagy nem szabad. Idővel a bíróságok kidolgoztak egy sor 

kritériumot, amelyek szerint annak a lordnak, aki valakit szabad bérlőjének tekintett, be kellett 

mutatnia, hogy ez a lord vagy ősei rendszeresen részesültek különböző, kifejezetten szabad 

nélküli szokás szerinti illetékekben a bérlő vagy ősei részéről, és a királyi udvarban fel kellett 

mutatnia az állítólagosan szabad nélküli bérlő több olyan rokonát, aki hajlandó volt elismerni 

saját szabadlábon lévő státuszát. A szokásjog nagyrészt eljárási, de anyagi jogi szabályokat is 

kidolgozott a házas nők jogállásáról és szerepéről a jogrendszerben, valamint arról, hogy 

milyen mértékben köthetik őket férjük cselekedetei, különösen a saját földtulajdonuk 

tekintetében; valamint arról is, hogy milyen jogállása van azoknak, akik egyházi rendbe 

léptek be, és házuk vezetőinek tekintélye kötötte őket, és hogy mennyire voltak valóban 
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"jogilag halottak". A királyi bíróságok (főként a Bench) jelentős joghatóságot gyakoroltak a 

bérlők által a lordoknak a lord birtokában lévő földek tekintetében a bérlők által a lordoknak 

fizetendő bérleti szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákban, és úgy tűnik, kizárólagos 

joghatóságot gyakoroltak a lordok és bérlőik vagy harmadik felek közötti, a bérlők felett 

gyakorolt vagy követelt egyéb "járulékos" jogokkal kapcsolatos vitákban, különösen a kiskorú 

örökösök személye (beleértve a házasságkötésük megszervezésének jogát) és a földjeik feletti 

gyámság jogát. Ezen a területen is jelentősen gyarapodtak a jogi szabályok és jogi fogalmak: a 

lord bizonyos szolgáltatásokra való jogosultságának bizonyításához vagy a lord erre 

vonatkozó igényének megcáfolásához; a különböző bérleti típusok vagy formák 

kategorizálása (ami gyakorlati jelentőséggel bírt, mivel meghatározhatta, hogy a lordot 

megilletik-e bizonyos járulékos jogok vagy sem); a lord magatartásának korlátozása a 

gyámsági jog gyakorlása során, a lordnak a gyámság alatt tartott földterület értékének 

"pazarlással" való tartós csökkentésétől való visszatartása, bár ez részben az 1215-ös Magna 

Carta és a későbbi jogszabályok által bevezetett törvényi szabályok kérdése volt. 

         A királyi joghatóság további fontos területe volt 1350-re az önsegélyezés és a 

kényszerítés különböző formái feletti ellenőrzés gyakorlása. Ezek közül a legkorábbiakat már 

láttuk: az assize of novel disseisin bevezetését, amely jogorvoslati lehetőséget biztosított a 

földek indokolatlan elidegenítése ellen, és az ebből következően kialakult egy részletes 

szabályrendszer arra vonatkozóan, hogy mikor volt indokolt és mikor nem volt indokolt az 

elidegenítés. Az önsegély kevésbé elterjedt formája volt az ingóságok lefoglalása, azaz az 

állatok vagy élettelen, de ingó javak lefoglalása és visszatartásuk a lefoglaló által, 

leggyakrabban egy sintértelepen, amíg a lefoglalt személy nem teljesítette a lefoglaló által 

támasztott konkrét követelést. A lefoglalást leggyakrabban a hűbérurak alkalmazták, akik a 

következő birtokokért járó feudális szolgáltatások teljesítését követelték a földek esetében, 

amikor a földesúr közvetlen bérlője és bármelyik albérlője ellen egyaránt alkalmazható volt, 

de gyakran alkalmazták a közös jogokkal kapcsolatos vitákban is (amikor a követelés 

kártérítésre irányult, amiért az állatok kárt okoztak a szántóföldi növényekben vagy a legelőn, 

és így megsértették mások jogait). amikor erre nem voltak jogosultak), valamint az alsóbb 

szintű bíróságok (földesúri bíróságok, valamint százados és megyei bíróságok) eljárásainak és 

ítéleteinek végrehajtásakor, illetve bizonyos egyéb körülmények között. A XII. század végétől 

kezdve a replevin kereset az ilyen lefoglalások igazságosságának vizsgálatára vált elérhetővé, 

kezdetben főként a megyei bíróságokon, de a XIII. század közepétől egyre inkább a királyi 

bíróságokon (főként a Common Bench) is, ahová az ilyen ügyeket el lehetett vinni, és gyakran 

el is vitték. Itt láthatjuk a konkrét szabályok kialakulását is arra vonatkozóan, hogy mikor és 

milyen körülmények között lehetett a lefoglalást alkalmazni, valamint a lefoglalás 

alkalmazására vonatkozó szabályokat. Ezzel egyidejűleg a jogszabályok megerősítették, és 

talán ki is terjesztették az egyéb szabályokat arra vonatkozóan, hogy hol lehet lefoglalni, és 

hogy mi az értéke annak, amit lefoglalással el lehet venni. Ezeket részben a királyi bíróság 

előtt kártérítésért indított polgári perekkel, részben pedig az Eyre által a megyékben tett 

látogatások során tett feljelentésekkel érvényesítették. Úgy tűnik, hogy a letartóztatás és a 

bebörtönzés alkalmazásával kapcsolatban egy másik szabályrendszer is kialakult, amelynek 

célja a király alattvalóinak védelme volt az indokolatlan kényszerítéssel szemben. A 

tizenharmadik század elejétől kezdve a királyi kancellárián (de homine replegiando) a 

jogtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásának biztosítására rendelkezésre állt egy végzés, 

és valamivel később egy birtokháborítási kereset azok számára, akik azt állították, hogy 

jogtalanul, megfelelő ok nélkül tartóztatták le és börtönözték be őket. 

       Ebben az időszakban született a common law két jelentős jogi tankönyve. A Glanvill II. 

Henrik uralkodásának végére készült el, a Bracton pedig különböző időpontokban, 1230 körül 

és 1250 körül között, de csak Henry de Bracton (aki valószínűleg inkább a szöveg végső 

átdolgozója volt, mint fő szerzője) 1268-ban bekövetkezett halála után került szélesebb 
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körben forgalomba. Számos, részben Bractonból származó tankönyv is született, mint például 

a Fleta és Britton, valamint egy kiadatlan szöveg, amely Gilbert of Thorntonhoz köthető, és 

számos más kisebb mű. Egyik sem vált tekintélyes művé. Ami tekintélyesebb státuszra 

tarthatott igényt, azok a pernyeregkönyvekben rögzített ítéletek voltak, és tudunk arról, hogy 

alkalmanként kerestek múltbeli írásos ítéleteket bizonyos ügyekben. Nem voltak azonban 

indexek az egyes vádirat-tekercsekhez, nem is beszélve a sorozat általános indexeiről, és úgy 

tűnik, hogy az ügyvédek és a bírák általában inkább a bíróságok múltbeli döntéseire 

vonatkozó emlékeikre és a jogról alkotott képükre támaszkodtak, mintsem a jog írott 

szövegére. Ez alól a legfőbb kivételt a jogalkotás jelentette. Angliának hosszú, az angolszász 

korszakig visszanyúló jogalkotási hagyománya volt. Ennek nagy része még mindig 

fennmaradt, de a XVI. századtól kezdve a jogi antikvitásoknak kellett újra felfedezniük. A 

tizenharmadik vagy tizennegyedik századi Angliában a pereskedők, az ügyvédek vagy a bírák 

semmit sem ismertek vagy idéztek. Az 1215-ös Magna Chartával (vagy gyakrabban az 1225-

ös végleges változattal) kezdődően ismerték és idézték az újabb jogszabályok szövegét. A 

XIII. század második felétől kezdve másolták a jogszabályszövegek gyűjteményeit, amelyeket 

meg lehetett nézni és használni lehetett. Körülbelül 1300-tól kezdve a jogszabályszövegeket a 

jogi oktatásban is felhasználták a jogszabályokról szóló "olvasmányok" (előadások) alapjául, 

amelyek értelmüket és jelentőségüket fejtik ki. A jogszabályokat kifejezetten az eredeti 

keresetlevelekben hivatkozott, a jogszabályok meghatározott fejezetein és a törvényen alapuló 

jelentések tartalmazták,  és a bírák és jogászok vitatkoznak az egyes fejezetek vagy az 

azokban szereplő mondatok jelentéséről. Legalábbis ebben a tekintetben a common law jóval 

1350 előtt részben szövegalapú, írott joggá vált. 

       Az angol jog története az angolszász korban kezdődik, de az angolszász jogi 

hagyományból nagyon kevés maradt fenn a normann hódítást követően, és a hódítást követő 

évszázadban nehéz bármi olyasmit is felfedezni, ami egy nemzeti jogrendszerre vagy nemzeti 

jogszokásra hasonlítana. Csak az 1170-es évektől kezdődően kezd kialakulni egy nemzeti 

jogrendszer és egy nemzeti szokásjog, az angol common law. A common law azonban nem 

sokáig maradt kizárólag angol jelenség. Az angol jogot és jogszokást az angol telepesek vitték 

magukkal Írországba, akik II. Henrik uralkodása idején meghódították a sziget egy részét, 

amikor Henrik legfiatalabb fia, János számára külön írországi lordságot hoztak létre. János 

későbbi trónra lépése (1199-ben) nem az angol királyság és az írországi lordság 

egyesüléséhez vezetett, hanem ahhoz, hogy ezek öröklés útján együtt szálltak át az angol 

trónon ülő János örököseire. Az írországi látogatása során, 1210-ben született az a döntés, 

hogy az angol szokásjog legyen a lordság joga. Ez a lordság számára az angliaihoz hasonló 

igazságszolgáltatási rendszer létrehozásához vezetett, és az angol common law eljárásainak és 

anyagi jogi szabályainak alkalmazásához Írországban (csak kisebb helyi eltérésekkel). Külön 

ír parlament létezett törvényhozási hatáskörrel, de a common law-t módosító angol 

jogszabályokat is elküldték Írországba, hogy ott is alkalmazzák őket. Korántsem egész 

Írország került a lordság ellenőrzése alá, máshol pedig a helyi uralkodók és a helyi ír jog 

maradt a legfőbb. A két rendszer egészen a XVII. század elejéig fennmaradt egymás mellett. 

         Az angol jog jelentős teret hódított Walesben is, kezdetben a normann urak által 

meghódított, félig független marcher lordságokban (ahol az őshonos walesi jog továbbra is 

irányította az őshonos walesiek életét), majd Észak- és Nyugat-Wales utolsó független 

uralkodójának meghódítása után a walesi hercegségben, ahol a common law egyszerűsített (és 

talán továbbfejlesztett) változatát vezették be az 1284-es walesi statútummal. Skócia megint 

más történet. Skócia egyik részét sem hódították meg véglegesen az angol uralkodók, de az 

angol common law-hoz kapcsolódó jogintézmények egy részét, valamint a common law 

egyes szabályait és jogi fogalmait a skótok kölcsönözték. Fontos tényező lehetett itt az a 

jelentős számú skót földbirtokos, akik Angliában is birtokoltak földet (beleértve a skót királyi 

házat is). és az angol joggyakorlatról szóló információk könnyű hozzáférhetősége 
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Skóciában. Az 1290-es években az angol megfigyelők elegendő hasonlóságot láttak az angol 

és a skót jogrendszer között ahhoz, hogy úgy tekintsék őket, mintha egyetlen "common law"-

on osztoznának. 
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          20. A skót common law: kezdetek és fejlődés 1124-1500 között  
                                                        Andrew R.C. Simpson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A tizenkettedik századi skót uralkodók fektették le a középkori skót common law alapjait. Ez 

a fejezet annak a politikai kontextusnak a feltárásával kezdődik, amelyből ez a common law 

kialakult. Ezután azokat a különböző jogi eszközöket, bíróságokat és eljárásokat veszi 

számba, amelyeket a tizenkettedik és a tizenharmadik század eleji uralkodók hoztak létre a 

királyi igazságszolgáltatás érdekében. 

Ezt követően a fejezet azt vizsgálja, hogy a későbbi uralkodók hogyan alakították át az 

elődeik által létrehozott intézményeket a XIII., XIV. és XV. századi szokásjog kialakításához. 

Különös tekintettel a brievekre, amelyek közül soknak a tartalmát a közel kortárs angol 

törvények ihlették. Jelenleg vita tárgyát képezi, hogy ezek a "brieves" milyen mértékben 

biztosítottak a peres felek számára valóban "közös" mechanizmusokat a követelések 

érvényesítésére a skót királyság egész területén, amint azt e fejezetben kifejtjük. 

Végül röviden utalunk a common law átalakulására a római-kanonikus tanítás fényében a 

tizenötödik és tizenhatodik században. 

Kulcsszavak: Skócia, jogtörténet, középkor, common law, writs, brieves 

 

 

 

 

I. Bevezetés  

 

 

A tizenkettedik században a skót uralkodók számos új bíróságot és jogi eljárást fejlesztettek 

ki. Ezzel a történészek ma már általánosan egyetértenek abban, hogy lefektették annak 

alapjait, ami a tizenharmadik, tizennegyedik és tizenötödik század skót szokásjogává vált. Bár 

az így kialakult jogrendszer mélyen kötődött a szomszédos Anglia királyságában kialakulóban 

lévő common law-hoz, mégis sajátos maradt. Ezt részben az tette lehetővé, hogy a skót 

királyok sikeresen ellenálltak az angoloknak, akik a XII. század végétől kezdve igényt 

tartottak a birodalmuk feletti uralomra. Ez azonban önmagában még nem magyarázza meg, 

hogy miért a skót uralkodók miért alakították ki jogrendszerük jellegzetes elemeit olyan 

módon, ahogyan azt tették. 

       A skót szokásjog eredetének és fejlődésének megfelelő megértéséhez először azt a skót 

politikai kontextust kell feltárni, amelyből a skót szokásjog kialakult. Itt utalni fogunk a XII. 

századi uralkodók által kifejlesztett jogi eszközökre, bíróságokra és eljárásokra, valamint arra, 

hogy miként remélték, hogy ezeket az intézményeket a királyságon belüli hatalmuk 

megszilárdítására tudják használni. Ezután fontos megvizsgálni, hogy a tizenharmadik, 

tizennegyedik és tizenötödik századi uralkodók hogyan adaptálták a tizenkettedik századi 

elődeik által bevezetett meglévő jogi intézményeket, hogy kialakítsák a tizenharmadik, 

tizennegyedik és tizenötödik századi szokásjogot. Különös figyelmet kapnak itt a királyi 
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erőfeszítések a brieves, a skót keresetformák fejlesztésére, amelyek számos ügyet, többek 

között a feudális birtoklás alapján birtokolt földdel kapcsolatos vitákat kezeltek. A brieves 

különösen fontos minden olyan kísérlet szempontjából, amely arra irányul, hogy megértsük, 

miért fejlődött a skót common law másképp, mint angol megfelelője. Bár a brieves az angol 

writs mintájára készült, a közelmúltban megkérdőjelezték, hogy a peres felek számára milyen 

mértékben biztosítottak valóban "közös" mechanizmusokat a követelések érvényesítésére az 

egész skót királyságban, különösen a XIII. századi bizonyítékok tekintetében. A vitában eddig 

elhangzott hozzászólások azt sugallják, hogy amikor a skótok úgy beszéltek jogukról, mint a 

brieves köré épülő "közös" jogról, akkor talán valami egészen másra gondoltak, mint angol 

társaik. E pontok feltárása során lehetőség nyílik arra, hogy néhány előzetes megjegyzést 

tegyünk arról, hogyan és miért alakult ki a skót common law az angol rendszertől 

megkülönböztető módon. Végül néhány megjegyzést teszünk arról, hogy mi történt a skót 

szokásjoggal a tizenötödik század végén és a tizenhatodik században. 2 

 

 

II. A skót szokásjog tizenkettedik századi eredete 

 

1. A politikai és jogi kontextus 1150 körülig 

 

 

A közelmúltban Alice Taylor a középkori Skócia államformájával foglalkozó munkája 

amellett érvelt, hogy a skót köznép eredetét csak akkor lehet megérteni, ha jog 

megértéséhez előbb meg kell értenünk azokat a politikai és jogi összefüggéseket, amelyekből 

az végül kialakult.3 A XII. századi Skóciában létező politikai struktúrákra vonatkozó 

fennmaradt bizonyítékok, bevallottan, meglehetősen szűkösek és nehezen érthetők. Ennek 

eredményeképpen éles viták folynak arról, hogy miként kell értelmezni őket. Mindazonáltal 

egyelőre Taylor elemzése mutatja be a legvilágosabb és legkoherensebb beszámolót a szűkös 

forrásanyagról, és ellenáll annak a kísértésnek, hogy a tizenkettedik századi intézményeket a 

bőségesebb tizenharmadik századi bizonyítékok fényében olvassuk. Ezen okok miatt itt 

előnyben részesítjük. 4 

       Amikor 1124-ben elfoglalta a skót trónt, I. Dávid (1124-53) - legalábbis elvben - több 

olyan nép királya lett, amelyeknek saját identitásuk és törvényeik voltak. Ezek a népek több 

mint 200 éven keresztül fokozatosan egyetlen királyi nemzetség uralma alá kerültek. Milyen 

természetű volt tehát az a politikai kötelék, amely ezeket a népeket új uralkodójukhoz kötötte? 

A Dávid által örökölt politikai struktúrákról fennmaradt bizonyítékok nagy része a 

birodalmának a Forth folyótól északra és a Spey folyótól délre fekvő, túlnyomórészt kelta 

nyelvű régióira vonatkozik. Az általa uralt területek közül ezek voltak a leghosszabb ideig a 

rokonai uralma alatt. Uralkodásának kezdetén a politikai hatalmat ezekben a régiókban 

elsősorban a "toísig" (egyes számban "toísech") és a "mormaír" (egyes számban "mormaer") 

néven ismert, meglehetősen árnyékos alakok gyakorolták. A fennmaradt bizonyítékok arra 

utalnak, hogy e személyek hatalma rokonsági struktúrákra épült, és alapvető szinten az 

érintettek számára meglehetősen személyes volt. A mormaer egy uralkodó rokonság vezetője 

volt a királyság egy nagy területén - egy tartományon - belül. E dominanciája révén a 

toísigok, a régiójában lévő kisebb klánok vezetőinek lojalitását is magáénak tudhatta. Egy 

mormaer halála esetén nem feltételezték, hogy leszármazottai közül automatikusan 

bármelyikük utódja lesz az utódja. A tartomány következő mormaere a család egy másik - 

esetleg igen távoli - ágából is származhatott. Másik lehetőség, hogy egy kisebb rokonsághoz 

tartozó toísech is lehetett volna a mormaer, aki kihívást intézett a fennálló uralkodó klán 

dominanciája ellen. 
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      E politikai struktúrák felett minden tartományban maga a király állt. Úgy tűnik, hogy a 

mormaír hűsége a királyhoz ismét nagyrészt személyes jellegű volt. Ennek eredményeképpen 

a király valószínűleg nagyban különbözött attól függően, hogy melyik tartományról volt szó; 

a Tay folyó körüli hatalmi bázisához közeli tartományok valószínűleg jobban ki voltak téve a 

királyi beavatkozásnak, mint a távolabbiak. Ezeken a politikai struktúrákon belül olyan 

személyek működtek, akiknek megbízható ismerői voltak a vitarendezés szempontjából 

releváns törvényeknek. Őket nevezték bíráknak. Egy 1128-as esetben három bíró döntött a 

fife-i Kirkness földjeivel kapcsolatos vita kimeneteléről. Az egyikük a politikai hatalommal 

rendelkező Constantine, Fife mormaere volt, de ő és a többi bíró közül az egyik mégis 

Dubgall, Mocche fiának adott igazat, arra hivatkozva, hogy ő a törvények szakértője.5 Taylor 

erős érvet hozott fel arra vonatkozóan, hogy a tizenkettedik századi bírák tekintélye részben 

azon alapulhatott, hogy ismertek bizonyos jogi szövegeket, amelyek közül néhány ma is 

fennmaradt, és amelyek felsorolják a társadalom különböző szintjein lévők megöléséért 

fizetendő különböző vérdíjakat.6 Úgy tűnik, hogy az ezekben a szövegekben található 

törvények egy olyan társadalmat tükröznek, amely elsősorban a személyes becsület 

megsértésével és a személyek ellen elkövetett sérelmekkel foglalkozott; még a technikai 

szókincsük is ilyen kérdéseket fogalmazott meg és reagált azokra. Más szóval, a politikai 

struktúrákat tükrözték, ahol a királyt, a mormaer-t, a toísech-et és rokonaikat személyes hűség 

és lojalitás kötötte össze. 

       Bár mindez hihetőnek tűnik, fontos, hogy a fennmaradt bizonyítékokat ne vigyük 

túlzásba, hogy a ténylegesnél nagyobb jogi homogenitást feltételezzünk. A bírákat 

összeköthette néhány olyan, írásba foglalt szabály ismerete, amelyeket a skót királyság 

központi régióiban a vitarendezés során alkalmaztak. Mindazonáltal ebből nem következik, 

hogy sok más közös vonásuk is volt. A fennmaradt bizonyítékokban a bírák gyakran úgy 

szerepelnek, mint amelyek bizonyos tartományokhoz kapcsolódnak. Ismeretes, hogy az egyes 

jogvitákban alkalmazandó törvények tartományonként, sőt, rokonsági csoportonként is 

eltérőek voltak; erről tanúskodik a jól ismert "Clann Duib törvénye", amely a csatában való 

tárgyalást szabályozta.7 Az a mérvadó jogtudomány, amely a judexet judexsé tette, tehát 

régiónként nagyon eltérő lehetett. A 12. század első felében a skót királyság magjában nagy 

jogi sokféleség volt jelen, még ha volt is némi korlátozott "közössége"; és köztudott, hogy a 

periférikusabb régióknak, például Gallowaynek, saját törvényeik voltak. 

 

 

2. A hatalom territorializálódása, 1150 körül - 1230 körül 

 

 

A tizenkettedik század első felében ezek a politikai és jogi struktúrák domináltak a Forth-tól 

északra fekvő Skóciában; a tizenharmadik század elejére azonban gyökeresen átalakultak. 

Taylor úgy érvelt, hogy ez közvetlenül a skót hatalom "territorializálódásának" nevezett 

jelenség következménye volt. Ez a kell megmagyarázni, mielőtt a skót birodalom 

igazságszolgáltatásának tizenkettedik századi fejleményeit megérthetnénk. 8 

       Taylor jelentős mennyiségű bizonyítékot idéz, amelyek arra utalnak, hogy a mormaír és a 

toísig hatalmát ebben az időszakban, és különösen I. Dávid unokájának, I. Vilmosnak (r 1165-

1214) hosszú uralkodása alatt újrafogalmazták. Általánosságban elmondható, hogy míg 

korábban a politikai hatalom a rokoni kapcsolatokon és a király iránti lojalitáson alapult, 

addig most a király által adott földadományokon, sőt általában véve a földbirtokláson alapult. 

Ebben az értelemben a hatalom "territorializálódott". Taylor számos példát hoz arra, hogy ez 

hogyan történt a XII. század második felében. A mormaír például fokozatosan elvesztette a 

tartományai feletti széleskörű, de rosszul meghatározott hatalmát, ehelyett mindegyikük 

sokkal jobban meghatározott és igen intenzív hatalmat kapott a tartománya egy központi része 
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felett, amelyet általában comitatusnak - azaz grófságnak - neveznek. Ezzel egyidejűleg a 

mormaír elvesztette azt az alapvető feladatát, hogy a királyi hadsereget az egész 

tartományukból felállítsa; ezentúl csak a grófságukon belül volt a feladatuk. Ami döntő 

fontosságú, hogy 1221-re megosztották a királyi hadsereg felállításának feladatát azokkal a 

nagyurakkal, akik szintén a régi tartományokon belül kaptak birtokadományokat - beleértve a 

bárókat, püspököket és apátokat. Általánosságban is a királlyal szembeni kötelezettségeket, 

mint például a "segélyezés" és a "munkaszolgálat" általános kötelezettségeit "a területi alapú 

uradalom révén, nem pedig a tartomány feletti lazább, személyesebb hatalom révén", mint 

amilyet korábban a mormaír gyakorolt. 9 

       Felmerülhet a kérdés, hogy a hatalomnak ez a territorializálódása miért éppen akkor 

következett be, amikor bekövetkezett. Taylor válasza szerint I. Dávid azt a stratégiát 

alkalmazta, hogy hatalmának megszilárdítása érdekében földeket adott hűséges támogatóinak, 

bár ennek során nagyrészt a Forth-tól délre fekvő Skóciára összpontosított. Az unokájára, I. 

Vilmosra maradt, hogy a Forth-tól északra fekvő királyságban a hatalomgyakorlás 

területalapúbb alapját alakítsa ki. Erre a következőkben azért volt szüksége, mert uralkodása 

alatt jelentős dinasztikus kihívásokkal kellett szembenéznie. Emellett támogatást kellett 

szereznie ahhoz, hogy kezelni tudja a sokkal hatalmasabb szomszédjának, II. angol Henriknek 

(uralk. 1154-89) a skót királyság feletti uralomra vonatkozó, egyre határozottabb igényeit. I. 

Vilmos a XII. század utolsó évtizedeiben jelentős mennyiségű királyi földet adott helyi skót 

potentátoknak, valamint angol és normann telepeseknek. Fontos, hogy ezekkel a 

földadományokkal gyakran joghatósági kiváltságok is jártak, ami azt jelentette, hogy az új 

urak jogot kaptak arra, hogy területükön belül számos vitás ügyben döntsenek - és az 

igazságszolgáltatás hasznát is megtartották. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az ilyen 

"franchise-joghatóságok" megjelenésének jelentőségét a középkori Skóciában; ezt rövidesen 

részletesebben is tárgyaljuk. Taylor szerint a mormaír és a toísig készek voltak elfogadni 

ezeket a fejleményeket, hogy ugyanolyan intenzív ellenőrzést gyakorolhassanak területeik 

felett, mint az új lordok. 10 

       Taylor tézise szerint ezek a fejlemények átalakították mind a vitarendezést, mind magát a 

jogot a skót királyságon belül. Végső soron elősegítették annak kialakulását, amit skót 

szokásjogként ismertek meg. A magyarázathoz már említettük, hogy a 12. század első felében 

Skóciában a Forth-tól északra létező jogrendszerek a jelek szerint nagyrészt a vérdíjakkal, 

becsületbeli ügyekkel és általában véve a személyek ellen elkövetett sérelmekkel 

foglalkoztak. A fennmaradt szövegek olyan összetett jogi szókincset mutatnak, amely képes a 

királyok, a mormaír, a toísig és a nép közötti személyes kapcsolatok megfogalmazására és 

védelmére, amelyeken keresztül eredetileg a politikai hatalmat gyakorolták. A skót királyok 

azonban egyre inkább egy másfajta jogi nyelvezetet kerestek, egy olyan jogi nyelvet, amely 

képes volt megfogalmazni és megvédeni azokat a földadományokat, amelyeket a Forth-tól 

északra fekvő területek hatalmuk megszilárdítása érdekében tettek. Ezt a nyelvet az angol-

normann és az Anjou-korabeli Anglia kifinomult jogrendszerében találták meg. 

        Az angol-normann és az Anjou-királylevelekből származó formulákat egyre gyakrabban 

vették kölcsön és fejlesztették tovább skót kontextusban való használatra. Ez aligha meglepő, 

tekintve, hogy a skót király és számos vezető nemese kiterjedt birtokokkal rendelkezett 

Angliában. Az angol jogi nyelv és a földbirtoklással kapcsolatos szakszókincs kifinomultsága 

és hozzáférhetősége, valamint az ilyen szókincs nyilvánvaló hiánya a bírák által kidolgozott 

jogrendszerben megnyitotta az utat a skót földjog kialakulásának széles körű angol-normann 

befolyás előtt. 11 

       Ezek az I. Vilmos uralkodása alatt egyre inkább artikulálódó földtámogatások katalizálták 

az új királyi tisztviselők, a sheriffek és a bírák (később "justiciars") megjelenését. Már 

említettük, hogy számos földadományozással joghatósági kiváltságok is jártak. Egyesek 

kiterjedtebbek voltak, mint mások; sőt, az idő előrehaladtával a királyok létrehoztak néhány 
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nagy területi uradalmat - királyságokat -, ahol a lordok gyakorlatilag ugyanolyan 

joghatósággal rendelkeztek, mint maguk az uralkodók. Ezekkel a kiváltságokkal azonban 

különböző kötelezettségek is jártak, és ez lehetővé tette I. Vilmos számára, hogy olyan 

mechanizmusokat dolgozzon ki, amelyek révén nagy urain keresztül kormányozhatott. 

Például a morayi püspöknek adott oklevélben (1185 × 1189) I. Vilmos meghatározta azokat a 

pénzbírságokat, amelyeket azoknak kellett fizetniük, akik nem fizették meg a püspöknek a 

teendőket. A bírságok beszedése azon földek urait illette meg, ahol a vétkes személyek éltek. 

Ha a lord nem lépett közbe, akkor a "sheriff" néven ismert királyi tisztviselő tehette ezt meg. 

A sheriffnek azonban a lordot kellett megbírságolnia; ő ebben az időben közvetlenül 

beavatkozhatott a lord joghatóságának gyakorlásába. Ha a sheriff elmulasztotta a cselekvést, 

akkor egy magasabb rangú királyi személy - az igazságszolgáltatás - léphetett közbe, és 

megbírságolhatta mind a lordot, mind a sheriffet. Ebben a rendszerben, ha valaki 

elmulasztotta a teendők megfizetését, akkor az elsősorban a területi lordja ügye volt. Ha 

azonban egy lord elmulasztott cselekedni, az a király tisztviselőinek ügye volt. 12 

       Ez nem jelenti azt, hogy a seriffnek és a bírónak ne lett volna más feladata a joghatósági 

kiváltságokkal rendelkező urak területén, vagy általában az igazságszolgáltatásban. 1180-ban 

törvényt hirdettek ki, amely kimondta, hogy egyetlen lord sem tarthat bíróságot anélkül, hogy 

előbb ne hívta volna be a sheriffet vagy a sergeandot (őrmestert); ezzel akarták biztosítani, 

hogy a bíróság "megfelelően" működjön.13 Más szóval, elvileg a királyi tisztviselők már 

nagyon korán felügyeleti jogkörrel rendelkeztek a nagyurak bíróságai felett. Ez a felügyeleti 

jogkör viszont súlyos következményekkel járhatott azon lordok számára, akik nem az I. 

Vilmos által elvárt módon viselkedtek. 1197-ben egy messzebbre mutató angol mintán 

alapuló törvényt hirdetett ki, amely minden, joghatósági kiváltságokkal rendelkező lordjának 

megparancsolta, hogy esküdjön meg, hogy üldözni fogja a tolvajokat, rablókat és törvényen 

kívülieket. Azok, akik nem tartották be esküjüket, egyszerűen elveszítették a joghatósági 

kiváltságaikat. 14Feltehetően a seriffek és őrmestereik felügyeleti jogköre elvileg fontos volt 

ahhoz, hogy ez a rendszer megvalósítható legyen. Itt kell megemlíteni azt is, hogy a XII. 

századi seriffek saját területi joghatósággal is rendelkeztek, amely a királyi földekre terjedt ki 

a király városaiból vagy "burghjaiból". 15 

       Összefoglalva tehát Skóciában a tizenkettedik század második felében jelentős jogi 

változások történtek. Az egykor a királyok, mormaír és toísig személyes kapcsolatain alapuló 

hatalmi struktúrákat felváltották a királyi földadományokon és általánosabb értelemben vett 

földbirtokláson alapuló hatalmi struktúrák. Ezek a földadományok az angol-normann és 

angkori Anglia törvényeinek nyelvén és szókincsén keresztül artikulálódtak. Ezekkel együtt 

jöttek a joghatósági kiváltságok és kötelezettségek, és I. Vilmos új tisztviselőket és 

mechanizmusokat dolgozott ki e kiváltságok gyakorlásának felügyeletére. A sheriff és a bíró 

új jogi hivatalát is az angol megfelelőikről mintázták. 

       Itt még egy utolsó megjegyzést kell tennünk a királyi hatalom "territorializálódásának" 

következményeivel kapcsolatban. Felmerültek-e viták a királyi birtokadományok és 

joghatóságok kiterjedését és jellegét illetően, és ha igen, hogyan - és ki által - oldották meg 

ezeket? Amint az várható volt, ilyen viták valóban felmerültek. Egy 1197-ből származó 

esetben a király úgy próbált megoldani egy határvitát két hűbérese között, hogy királyi levelet 

intézett az igazságszolgáltatáshoz, amelyben megparancsolta neki, hogy a helybeli jó emberek 

segítségével járja be a vitatott földeket a föld törvényei szerint. Ez lehet a korai bizonyítéka 

annak, ami a későbbiekben a brieve of perambulációvá vált. A tizenharmadik században 

ez egy szabványosított királyi végzés volt, amelyet a justiciarnak címeztek, és határviták 

rendezésére használtak. 16 

       Az 1200-as években nagyobb számban jelentek meg az ilyen szabványosított királyi 

periratok, és gyakran az angol cselekvési formák mintájára készültek. Olyan történészek, mint 

Hector McKechnie, David Sellar és Hector MacQueen felhívták a figyelmet ezeknek a skót 
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brieveknek a fontosságára, mint olyan mechanizmusokra, amelyek révén lehetővé vált a skót 

"common law" - a skót király minden alattvalója számára általánosan elérhető jog - 

érvényesítése.17 Más történészek azonban megkérdőjelezték, hogy a királyi brieves valóban 

egy "közös" jogot érvényesített-e, különösen a tizenharmadik századi bizonyítékok alapján. 

David Carpenter például rámutatott a királyi brieves vélt földrajzi korlátaira, és azzal érvelt, 

hogy a királyi brieves nem állt rendelkezésre a királyi kormányzóságokon belüli földek feletti 

viták rendezésére. 18Milyen mértékben érvényesítették tehát a brievesek a skót "common 

law"-t? Ezt a kérdést rövidesen megvitatjuk, miután néhány fontosabb XIII. századi briefet 

bemutattunk. 

 

 

III. A skót Brieves a tizenharmadik században 

 

 

A tizenharmadik századi királyi brievek közül néhányat a justiciarnak címeztek, míg másokat 

a sheriffnek lehetett címezni.19 A justiciarnak címzett brievek között voltak a perambulációs, 

az elismerési, a novel dissasine és a mortancestry brievek. A tizenharmadik század elejére a 

justiciar a sheriffek megállapított joghatósági bázisai körül "ayre" járva hallgatta meg a hozzá 

intézett kereseteket és egyéb beadványokat; ezeket "sheriffdoms" néven ismerték. A 

justiciarokhoz címzett kereseteken kívül a sheriffhez lehetett jogorvoslati és vizsgálati 

kereseteket is benyújtani. Mindegyiket a földdel kapcsolatos viták rendezésére használták, és 

megjelenése legalábbis részben a hatalom fentebb tárgyalt XII. századi territorializálódásának 

tulajdonítható. Meg kell jegyezni, hogy léteztek más brievesek is, amelyek a skót 

szokásjogban elismert egyéb követelések érvényesítésére szolgáltak, például bizonyos 

adósságok megfizetésének kikényszerítésére. 

        Mindazonáltal a fennmaradt bizonyítékok nagy része azokkal a perekkel kapcsolatos, 

amelyeket a földdel kapcsolatos viták rendezésére használtak, ezért itt a hangsúly a kereset 

ezen különleges formáira helyeződik. A peremjárásról szóló felhívást már említettük; a 

justiciarnak címezve ez a felhívás a XII. századból származhatott.20 Egy hasonló kérvény, az 

elismerési kérvény, a főbérlők - vagyis azok, akik közvetlenül a királytól birtokolták 

földjeiket - közötti határviták rendezésére szolgálhatott. 21Mindkét brieve a határok végleges 

meghatározását jelentette. A fent említett harmadik, a justiciarnak címzett brieve-t - a brieve 

of novel dissasine-t - II. Sándor vezette be Skóciában 1230-ban. Az angol writ of novel 

disseisin mintájára a brieve eredeti formájában valószínűleg jogorvoslatot nyújtott annak, akit 

"jogellenesen és ítélet nélkül" elbocsátottak. 22Mi volt tehát a "dissasine"? Dissasine akkor 

merült fel, ha valakit, akinek földet adtak sasine-ba, jogtalanul kitaszítottak onnan. Ez 

megszakította volna a hűbéresével fennálló hűbéri kapcsolatot. A jogorvoslat, amelyet az 

újszerű dissasine brieve nyújtott annak, akit "dissasine"-nak neveztek, a hűbéri viszony 

helyreállítása volt a földek sasine-jának visszaszerzése révén. Ez természetesen a birtoklás 

visszaszerzésével járt volna együtt. A kritikus pont az volt, hogy az illetőnek személyesen 

kellett a földeket elkoboznia, majd jogtalanul kiűzni onnan. Csak ezután lehetett ezt a 

jogorvoslatot felhasználni a kérdéses területek visszaszerzésére. 23 

       A fent említett negyedik, a justiciarhoz intézett kérés a mortancia kérése volt. Ezt 1230-

ban vezethették be a novel dissasine brieve mellett, bár erre nincs közvetlen bizonyíték; 1253-

ban már biztosan használták. A mortancestry ismét az angol mort d'ancestor writ mintájára 

készült. A novel dissasine-hoz hasonlóan a mortancestry brieve-t alkalmazó peres félnek a 

sasine-ra kellett alapoznia követelését, de nem a saját személyes sasine-veszteségére. Inkább 

három dolgot kellett bizonyítania. Először is be kellett bizonyítania, hogy a szülője, testvére, 

nagybátyja vagy nagynénje, aki meghalt,  a földterületekben való érdekeltségét; másodszor, 

hogy ő volt az elhunyt személy örököse; harmadszor pedig, hogy a szóban forgó 
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földterületeket egy harmadik személy jogtalanul visszatartotta tőle. Ha mindezeket a dolgokat 

bizonyítani tudta, akkor jogosult volt a földek sasine-jára. 24 

       Meg kell jegyezni, hogy az új disszászinus brieve lehetővé tette, hogy az, akit földekből 

saiztak, majd dissaiztak, visszaszerezze a sasine-t; a mortancestry brieve pedig lehetővé tette, 

hogy az kapjon sasine-t, akinek közeli hozzátartozói örökös földben saizottan haltak meg. 

Mindkét keresetforma a múltbeli sasine-okra összpontosított annak megállapítása érdekében, 

hogy ki legyen most a földek sasine-ja. Mi van azonban akkor, ha valaki nem tudta 

bizonyítani, hogy egykoron ő volt a földek sasize, vagy hogy egy közeli rokona a halála 

idején a földek sasize volt, és mégis képes volt bizonyítani, hogy a szóban forgó földek végső 

hűbérjogával rendelkezik? Ez sok esetben könnyen megtörténhetett. Gondoljunk például arra 

a helyzetre, amikor egy férfi azt állította, hogy végső soron neki van joga a földek 

saisírozására azon az alapon, hogy ő az unokatestvére örököse. Ha soha nem lett volna saised 

a földeken, akkor nem tudott volna élni a novel dissasine brieve jogával. Továbbá az 

unokatestvérek közötti kapcsolatot elég távolinak ítélték ahhoz, hogy kizárják a mortancestry 

brieve működését. 25 

      Egyes ilyen esetekben - ezt a fenntartást rövidesen kifejtjük - úgy gondoljuk, hogy a felek 

élhettek a jogorvoslati lehetőséggel; a XIV. században már biztosan rendelkezésre állt ebben a 

helyzetben. Ezt a konkrét keresetet a sheriffnek címezték. Míg a novel dissasine és a 

mortancestry brieves azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a múltban ki volt a földterület 

birtokosa, addig a brieve of right a végső feudális jogcím alapkérdését vizsgálta annak 

eldöntésére, hogy kinek kellett volna a földterületet először is birtokba vennie. A brieve of 

right-ra vonatkozó első kifejezett utalások a tizenharmadik század végéről származnak; 1290-

ben például Robert Bruce nemes megállapodott Sir Nicholas Biggarral, hogy az utóbbi "breve 

regium de recto" révén igényt tart a gariochi földekre. Az, 26hogy a brieve of right-ot a 

század elején milyen mértékben használták, vitatott, amint azt rövidesen kifejtjük. 

Végezetül meg kell említeni a nyomozással kapcsolatos kifogásokat. A brieve of inquest arra 

utasította a seriffet, hogy vizsgálja meg egy adott állítás igazságtartalmát - például, hogy egy 

bizonyos személy egy elhunyt személy örököse -, majd tegyen jelentést az ügyről a királynak, 

hogy az adott esetben további lépéseket tehessen. Taylor szerint ezeket az 1260-as évek 

elejére, III. Sándor (r. 1249-86) uralkodása idején már szabványosított formában adták ki. 27 

     A fennmaradt bizonyítékok arra utalnak, hogy a brievesek közül ezek a cselekvési formák 

elsődleges fontosságúak voltak a földdel kapcsolatos vitákban a XIII. századi Skóciában, ahol 

a hatalmi struktúrák egyre inkább "territorializálódtak". Ugyanakkor, amint azt már 

kifejtettük, MacQueen, Carpenter és Taylor vitatja, hogy ezek a brievesek milyen mértékben 

biztosították a peres felek számára a valóban mindenki számára "általánosan" elérhető jog 

védelmét. E vita körvonalait a következőkben vázoljuk fel. 28 

 

 

IV. Milyen mértékben volt skót "Common Law" a tizenharmadik században? 

 

 

Carpenter két fő ellenvetést fogalmaz meg minden olyan érvvel szemben, amely szerint a 

brieves egy valóban "közös" jogot érvényesített a tizenharmadik századi Skóciában. Az első 

az, hogy a birodalomnak voltak olyan nagy területei, ahol a királyi brieves egyszerűen nem 

érvényesült; más szóval a brieves földrajzi hatókörét tekintve korlátozott volt. A második 

ellenvetés az, hogy a brievesek közül több csak a korona főbérlői vagy a nagyon magas 

társadalmi-gazdasági státuszúak számára volt elérhető. Itt mindkét kifogást megvizsgáljuk. 29 

 

 

1. A skót szokásjog földrajzi korlátai? 
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A tizenharmadik századi bizonyítékokat tárgyalva Carpenter azzal érvel, hogy "[a] skót 

szokásjog földrajzi kiterjedését tekintve ... egyáltalán nem volt általános".30 Abból indul ki, 

hogy a korszakból fennmaradt bizonyítékok arra utalnak, hogy a király minden briefjét a 

sheriffeknek és a justiciaroknak címezték, hogy azokat a sheriffdomokon belül használják fel. 

Amint azt már kifejtettük, ezeknek a királyi tisztviselőknek nem volt hatásköre a nagy 

"franchisal" joghatóságok, például a regálék vitáinak eldöntésére. Úgy tűnik, hogy e 

joghatóságokon belül a sheriffek és a justiciarok szerepe nagyrészt felügyeleti jellegű volt; I. 

Vilmos XII. századi törvényei mindenesetre ezt a benyomást keltik. Következésképpen 

Carpenter érvelése szerint a királyi keresetek mindig is csak a sheriffeknek és a justiciaroknak 

szóltak; e királyi tisztviselőknek nem volt közvetlen joghatóságuk a skót királyság nagy 

területeire kiterjedő regalitiesben; következésképpen a királyi keresetekről nem lehet azt 

állítani, hogy valóban "közös" jogot hoztak volna létre, amely az egész birodalomban védte 

volna a peres feleket. 

        Ez az érv többféleképpen is megkérdőjelezhető. Például, ahogy Carpenter elismeri, 

MacQueen vitatja azt a felvetést, hogy a királyi briefeket a XIII. században mindig csak a 

sheriffeknek és a justiciaroknak lehetett címezni. MacQueen amellett érvel, hogy a királyi 

brieve of right változata legalábbis lehetett a király a nagy területi uraknak címezte. Az egyik 

fontos bizonyíték, amelyet e nézet alátámasztására idéz, az 1270-3-as Kilpatrick-ügy. Ebben 

az ügyben három nő támadta meg a Paisley apátság jogát a Kilpatrick földekre; azt állították, 

hogy a földek egy távoli rokonuké voltak, és most öröklési jogon tarthatnak igényt rájuk. A 

szóban forgó földek Menteith grófság területén feküdtek, így a vitát a gróf bírósága - vagyis a 

nagy területi joghatóságok egyike - tárgyalta. Az eljárás egy bizonyos pontján a nők állítólag 

"per litteras regias" - azaz "királyi levelek útján" - vitték a gróf bírósága elé a vitát. Milyen 

"királyi levelekről" volt szó? Ezt kommentálva MacQueen meggyőzően érvel amellett, hogy a 

szóban forgó levelek nem lehettek a mortancestry vagy a brieves of mortancestry, vagy 

újszerű dissasine. Aztán azt javasolta, hogy a "királyi levelek" kifejezés valójában egy 

hivatkozás a brieve of right-ra. 31 

      Carpenter nézeteit kifejtve Taylor nem ért egyet ezzel az értékeléssel.32Megjegyzi, hogy a 

Kilpatrick-ügyhöz kapcsolódó iratokban egy másfajta királyi brieve maradt fenn. 

-a vizsgálatot. A brieve of inquest egy adott régió seriffjének szólt; utasította őt, hogy hívjon 

össze egy assize-t egy adott kérdés megválaszolására, majd tegyen jelentést az ügyről a 

királynak további eljárás céljából. A Kilpatrick-ügyben a feltett kérdés egyszerű volt: a nők 

annak az utolsó férfinak az örökösei voltak-e, aki a vitatott földeket birtokolta, vagy sem? 

Megállapították, hogy igen, és Taylor elemzése szerint a vizsgálat megállapításait 

"elegendőnek ítélték" ahhoz, hogy az ügyet visszavigyék a gróf udvarába. 

         A bizonyítékok ilyen értelmezése összhangban van azzal a nézettel, hogy ebben az 

esetben nem használtak jogorvoslatot. Következésképpen azzal az érveléssel is összhangban 

lenne, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a királyi jogorvoslati kérelmet a jelentős joghatósági 

kiváltsággal rendelkező nagy területi urak egyikéhez lehetett volna intézni. Ezt a 

következtetést azonban meg lehet kérdőjelezni. Máshol már megjegyeztük, hogy Taylor 

olvasata a bizonyítékoknak nem ad pontos jogi magyarázatot arra, hogy a brieve of inquest 

megállapításait miért "tekintették volna elegendőnek" ahhoz, hogy a nők ügyét visszavigyék a 

grófi bíróság elé. Úgy tűnik, ilyen ellenvetés húzódik meg MacQueen legutóbbi, Taylor 

érvelésére adott válasza mögött is, amely a következőképpen hangzik: „véleményem szerint a 

pontos és technikai nyelvezet, amellyel a nők esetleges kilépési nyilatkozata kezdődik - "a 

királyi levelek alapján eljártunk, hogy perbe vonjuk (per litteras regias trahere fecimus in lite) 

a paisley-i apátot és kolostort Lennox grófja és udvari emberei előtt - határozottan arra utal, 

hogy a szóban forgó királyi levelek azt irányozták elő, hogy az apátság elleni konkrét perre a 

gróf bíróságán kerüljön sor, nem pedig azt, hogy a (kissé szokatlan) 1271 a dumbartoni 
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sheriff előtt a királyi brieve alapján folyó eljárás valamilyen általánosabb, de technikai jellegű 

módon vezetett a gróf bírósága előtt folyó ügyhöz. 33 

        MacQueen hangsúlyozza, hogy ez azt sugallja, hogy a király brieve útján 

beavatkozhatott az igazságszolgáltatásba urai nagy területi joghatósága alatt, függetlenül attól, 

hogy a jelen esetben alkalmazott brieve jogszerű volt-e vagy sem. A vita a Kilpatrick-ügy 

értelmezéséről folytatódni látszik. Az a tény azonban, hogy ez az egyetlen bizonyíték ennyire 

fontos, azt a tényt hangsúlyozza, hogy nagyon kevés olyan fennmaradt anyag van, amelynek 

segítségével fel lehet tárni azt a kérdést, hogy a király milyen mértékben használhatta vagy 

nem használhatta a brieffel az általa biztosított nagy joghatósági kiváltságokba való 

beavatkozásra. Ez legalábbis a tizenharmadik századra igaz; a tizennegyedik századra 

vonatkozó helyzetet rövidesen részletesebben tárgyaljuk. 

        Mindazonáltal a területi joghatóságok igazságszolgáltatásáról általánosságban 

elmondható még egy olyan megállapítás, amely arra utalhat, hogy a szokásjog - legalábbis 

bizonyos értelemben - valóban érvényesült. Van némi bizonyíték arra, hogy miként működtek 

a nagy franchise-bíróságok, bár azonnal el kell ismerni, hogy ezek sokkal későbbi időszakból 

(vagyis a tizenötödik és a tizenhatodik század elejéről) származnak. A királyi urak a 

területükön belüli földvitákat általában saját briefek kibocsátásával oldották meg, amelyek a 

királyi briefek mintájára készültek.34 Bizonyíték van arra, hogy az igazságszolgáltatás során 

elvárták tőlük a birodalom törvényeinek betartását. Amint azt fentebb kifejtettük, 1197-ben I. 

Vilmos törvényt hirdetett ki, amely kimondta, hogy mindazoknak, akik területi joghatósággal 

rendelkeznek, a joghatóság elvesztése esetén be kell tartaniuk bizonyos alapvető normákat, 

beleértve a bűnösök üldözését és bizonyos bűncselekmények megbüntetését. Az a 

rendelkezés, miszerint a királyi uraknak a szokásjog szerint kellett eljárniuk - és így 

feltehetően a szokásjogi keresetformákat, például a brieves-t is meg kellett ismételniük -, 

természetesen a későbbi jogszabályokban is megjelent. Továbbá fentebb azt is kifejtettük, 

hogy ezt a szabályt, amely a területi uraktól a common law keresetformák megismétlését 

követeli meg, a király elvileg a királyi tisztviselők felügyeleti jogkörén keresztül is 

érvényesíthette volna, amit eredetileg egy 1180-ban kihirdetett és fentebb tárgyalt törvényben 

vázoltak fel. 

       Taylor ez utóbbiakat hangsúlyozza a középkori skót szokásjogról szóló beszámolójában. 

Számos bizonyítékra támaszkodva arra a következtetésre jut, hogy "[l]ay arisztokrata 

bíróságoknak "a föld törvényét követve" kellett működniük". Ezután a következőkben 

feszegeti az érvelést tovább, és megjegyzi, hogy "[a]z skót szokásjogot nem egy egységes 

joghatóság tartotta fenn, hanem inkább több joghatóság, amelyek beépültek a királyi 

statútumok előíró tartalmába".35 Ebben az értelemben, javasolja, helyénvaló olyan jogról 

beszélni, amely valóban általánosan érvényesült a skót király alattvalói között. Ebben a 

tekintetben természetesen a skót common law különbözött angol megfelelőjétől, amint az 

Brand professzor jelen kötethez írt hozzájárulásából is kitűnik.36Taylor érvelése összhangban 

van tágabb tézisével is, amely megkérdőjelezi a királyi és a frank feudális joghatóságok 

közötti konfliktus elképzelését a XIII. századi Skóciában. Sőt, azt a nézetet veti fel, hogy a 

skót uralkodók a nagy arisztokrata joghatóságokat saját királyi kormányzatuk 

megnyilvánulásainak tekintették. 

 

 

2. A keresetekhez való hozzáférés egyéb korlátozásai? 

 

Carpenter munkájára támaszkodva 37Taylor azzal is érvelt, hogy a sheriffdomok földrajzi 

határain túlmenően más tényezők is korlátozták a gyakorlatban a peres felek számára a 

keresetek elérhetőségét. Ez ismét megkérdőjelezi, hogy milyen mértékben lehetett volna őket 

egy valóban "közös" jog érvényesítésére használni. Taylor például azzal érvel, hogy a brieve 
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of right csak a korona főbérlői számára volt elérhető. 38MacQueen ezzel nem ért egyet, és a 

Kilpatrick-ügy elemzésére és más bizonyítékokra támaszkodva azt állítja, hogy a brieve of 

rightnak volt egy olyan változata, amelyet azok is használhattak, akik más uraktól birtokoltak 

földet, beleértve a nagy joghatósági kiváltságok birtokosait is. 39Taylor azt is állítja, hogy a 

brieve of recognition hatályát a brieve of the brieve of recognition hatálya a bérlőkre 

korlátozódott,  ennek alátámasztására magát a brieve szövegét idézi, ahogyan az valószínűleg 

a XIV. században állt, bár MacQueen óvatosságra intett e tekintetben. 40 

        Elvileg a fent tárgyalt egyéb keresetek - a novel dissasine, a mortancestry, a 

perambuláció és az inquest - minden peres fél számára elérhetőek voltak. Ennek ellenére azzal 

érveltek, hogy a novel dissasine-t a gyakorlatban nem lehetett széles körben alkalmazni. A 

Carpenter és Taylor által is kifejtett nehézség az, hogy bizonyítékok utalnak arra, hogy az 

újdonsült dissasine brieve használatával indított kereset elutasításának büntetése olyan súlyos 

volt, hogy a leggazdagabb peres felek kivételével minden peres felet elrettentett a 

használatától. Az 1230. évi törvény rekonstruált szövege kimondja, hogy azok, akik 

elmulasztották a per fenntartását a keresetet, "az ügyre vonatkozó veszteséget" kellett 

fizetniük. 1262-ben egy bizonyos John Scot of Reston nem tudott helyt adni egy, a brieve of 

novel dissasine segítségével indított keresetnek, és az általa fizetendő forfeiture a király teljes, 

10 fontnak megfelelő forfeiture volt - ami ebben az időben egy lovag éves jövedelmének 

körülbelül a felét tette ki. Egy ilyen jelentős büntetés sok pereskedőt visszatarthatott attól, 

hogy a gyakorlatban a brieve of novel dissasine-t alkalmazza.41Erre az érvelésre válaszul 

kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire egyértelmű, hogy minden peres 

féltől, aki nem tudta bizonyítani követelése igazát, elvárták a teljes 10 font elvesztését. Végül 

is maga az 1230. évi törvény csak "az ügyre vonatkozó forfeiture" megfizetésére utal. 

42Mindazonáltal a mértékadó XIV. századi Quoniam Attachiamenta című szöveg is jelzi, 

hogy a fizetendő forfeiture ebben az esetben 10 font volt, ami talán megerősíti azt az érvelést, 

hogy a pereskedés az újszerű dissasine-ok peres eljárásán keresztül kockázatos vállalkozás 

volt, és talán úgy tűnt, hogy a nagyon gazdagok kivételével mindenki számára csak a 

legvégső megoldás lehetett. 43 

       Úgy tűnik, hogy ez utóbbi nehézség nem járt együtt a halottvizsgálat vagy a körbejárás 

brieveinek használatával, és ugyanez elmondható a vizsgálat brieveiről is. Úgy tűnik, hogy 

ezek általánosan rendelkezésre álltak - amennyiben működésüket nem korlátozta a királyi 

brieves földrajzi hatálya, amint azt fentebb tárgyaltuk. 44 

 

 

3. Következtetés 

 

Így a történészek vitatkoznak a királyi briefok hatókörének földrajzi korlátairól, és arról is, 

hogy a királyi briefok csak magas státuszú személyek számára voltak elérhetőek. 

Mindazonáltal egyértelműnek tűnik, hogy a briefekben léteztek olyan eljárások a követelések 

érvényesítésére, amelyek az egész skót birodalomban általánosan elérhetőek voltak. Ezért 

helyénvaló tizenharmadik századi skót "közös jogról" beszélni. Még ha a királyi brieves nem 

is működhetett a nagy területi lordságokban - ami vitatott kérdés -, a viták orvoslására olyan 

eljárási normákat és mechanizmusokat hozott létre, amelyeket a nagy területi lordoktól 

elvárták, hogy saját joghatóságukban tartsanak tiszteletben. Legalábbis elvben ezek a lordok 

tudták, hogy a király számíthat a sheriffjeire és más királyi tisztviselőkre, hogy felügyelik, 

hogy azok mennyire tartják be ezeket a normákat. 

Ha az ítélethozatal során nem tartják be a birodalom közös jogát, az a joghatóság elvesztését 

eredményezheti. 
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V. Folytonosság és reform: A Brieves-szabály és az 1318-as statútumok 

 

 

A tizenharmadik századból származó két utolsó bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy 

milyen mértékben használták a brieveseket a gyakorlatban, amelyeket MacQueen idéz, és 

amelyeket itt figyelembe kell venni. E források jelentősége ellentmondásosnak bizonyult, de 

egyik olvasatuk szerint arra utalnak, hogy a brieves használata bizonyos körülmények között 

kikényszeríthető volt. Először is, 1296-ban Alexander Macdonald of Islay írt I. Edwardnak, 

azt állítva, hogy "sokan azt mondják, hogy Anglia és Skócia törvényei szerint senki sem 

veszítheti el örökségét, hacsak nem került be a brieve-be, és nem nevezték meg a brieve-ben a 

saját nevével". Más szóval, Macdonald azt sugallta, hogy valakit nem lehet jogszerűen kitenni 

a földből, kivéve, ha a földet "örökölhetően" birtokolják - ami lazán azt jelenti, hogy a család 

generációkon át öröklődő jogcím alapján. A történészek ezt néha "brieves-szabálynak" 

nevezik. Hasonló szabály található a Leges Burgorumban, azaz a "Burghs Laws"-ban, 

amelynek legkorábbi fennmaradt kézirata 1270 körülről származik. A burgh olyan város volt, 

amely kereskedelmi kiváltságokkal rendelkezett, amelyeket általában a király adott. Ebben a 

szövegben az áll, hogy "ha valakinek a burghban lévő földjei vagy bérletei miatt vitatják, nem 

kell válaszolnia ellenfelének a király levele nélkül, kivéve, ha ő maga is így kívánja". 

Természetesen ez a rendelkezés csak a burghokra terjedt ki; de Alexander Macdonald 

bizonyítékai arra utalhatnak, hogy hasonló szabály érvényesült a szárazföldi területeken is. 

MacQueenhez hasonlóan érdemes megjegyezni, hogy 1317-ből származó független 

bizonyítékok is vannak, amelyek azt mutatják, hogy a brieves-szabály burghokban 

alkalmazott változata a gyakorlatban is működött, legalábbis Aberdeenben. 45 

       Mennyiben erősítik meg ezek a bizonyítékok azt a nézetet, hogy a brieves egy valóban 

"közös" jogot érvényesített a tizenharmadik századi Skóciában? Egyfelől az a következtetés, 

hogy a királyságban senkit sem lehetett a földterületről brieve nélkül kitenni, aki örökösödési 

alapon birtokolt földet, arra utal, hogy a skót keresetformák védelme valóban általánosan 

elérhető volt, és ezt MacQueen is erőteljesen hangsúlyozza. 46Válaszul Carpenter azzal 

érvelt, hogy az a tény, hogy "[a] király hirdette a brieve nélküli pereskedés lehetőségét, aligha 

utal arra, hogy nagyon bízott volna annak használatának elterjesztésében, nemhogy arra 

törekedett volna, hogy kikényszerítse azt". 47Mégis úgy tűnik, nem számít túl sokat, hogy a 

király nem kívánta a brieve használatára kényszeríteni azt, aki egy földekből való kiűzésre 

irányuló perben védekezett. Bizonyára az számít, hogy aki egy ilyen keresetet védett, elvileg 

jogosult volt követelni, hogy ellenfele a brieve-eljárást alkalmazza. E tekintetben nem 

hiányzott a "bizalom" a következő ügyekben a Leges Burgorumban. Carpenter azt is 

felvetette, hogy Macdonald állítása, miszerint "sokan" úgy gondolták, hogy Skóciában valami 

olyasmit alkalmaznak, mint a brieves szabály, "feltűnően bizonytalan... ha a szabály már 

régóta kötelező volt". 48MacQueen eredetileg azzal érvelt, hogy ez azzal magyarázható, hogy 

a Leges Burgorumban találhatóhoz hasonló egyértelmű szöveges felhatalmazás nem áll 

rendelkezésre. Azt is megjegyezte, hogy még mindig meg kell magyarázni, hogy "sokan" 

miért gondolták úgy, hogy a brieves szabály 1296-ban Skóciában is alkalmazható volt. 

MacQueen érvelése e tekintetben az volt, hogy széles körben ismert, hogy a brieves az angol 

writ-rendszer mintájára készült; és az angol writ-rendszerben volt egy olyan szabály, hogy 

"királyi writ nélkül senkit sem lehetett felelősségre vonni a freeholdingjéért". Ennek alapján 

"sokan" azt gondolhatták, hogy ez a szabály a skót brieves rendszerben is benne foglaltatik. 

Nemrégiben MacQueen Carpenter kihívására válaszolva megismételte ezt az érvelést. 

MacQueen azt is hangsúlyozta, hogy ha a peres felek brieve nélkül is kényelmesen 

pereskedtek, akkor a király a 49jelek szerint nem kívánta őket erre kényszeríteni. Ami 

számított, az az volt, hogy ha egy ember védekezett egy örökségből való kitaszítás iránti 
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kereset ellen, akkor az ügyet brieve útján kellett eldönteni, ha úgy kívánta. Ez volt a kiváltság 

természete. 50 

       Ezt a kiváltságot I. Róbert (1306-29) uralkodása alatt törvényesítették. Egy 1318. évi 

törvény a következő rendelkezéseket tartalmazta a témában: „senkit nem lehet kirakni a 

szabad birtokából, ... amelyről azt állítja, hogy a király által adományozható vagy más 

hasonló felhívás nélkül, sem anélkül, hogy előzetesen ésszerűen egy bizonyos napra és helyre 

ne hívták volna a szabad birtokára”. 51 Érdekes megjegyezni, hogy a statútum úgy 

rendelkezett, hogy valakit a király "vagy más hasonló brieve" alapján lehet kirúgni. Elég 

valószínű, hogy a "vagy más hasonló brieve" kifejezés célja az volt, hogy figyelembe vegye 

azt a tényt, hogy a királyi uraknak jogukban állt saját brieve-eket kibocsátani, a királyi 

megfelelők mintájára.52 Ha azonban ez igaz, akkor ez az 1318. évi törvény legegyszerűbb 

olvasatát is hangsúlyozza, miszerint az ő joghatóságukban is elvárták, hogy senki ne veszítse 

el azt az örökséget, amelyről azt állította, hogy örökösödési joggal rendelkezik, hacsak a 

brieve-ügyben be nem nyújtották neki. Ebből az következik, hogy a brieves védelme 1318-ra 

általánosan elérhető volt, bár ezt a védelmet királyi és nem királyi brieves útján is 

érvényesíteni kellett, attól függően, hogy melyik joghatóságban hivatkoztak rá. 

        Az 1318-as törvénynek ez az olvasata megerősíti Taylor fentebb tárgyalt általános 

következtetését, miszerint úgy vélték, hogy a skót "common law" több olyan joghatóságban is 

alkalmazható, amely a királyi cselekvési formákat másolja, betartja az eljárásra vonatkozó 

általános királyi rendeleteket, és tiszteletben tartja a királyi szolgák végső felügyeleti 

joghatóságát. Függetlenül attól, hogy az így létrejött skót "common law" valójában mennyire 

volt egységes a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy a skót uralkodók az igazságszolgáltatásban ezt 

a fajta "közös jelleget" igyekeztek előmozdítani. Vitatható, hogy a skót uralkodók arra 

törekedtek, hogy a királyság egész területén alkalmazható, átfogó eljárásokat és cselekvési 

formákat hozzanak létre a konkrét sérelmek orvoslására. Arra is törekedtek, hogy ezeket a 

saját királyi bíróságaik, illetve a nagy területi urak bíróságai egyaránt érvényesítsék. 53 

 

 

VI. A jog és a jogi irodalom emberei 

 

 

Természetesen lehetséges, hogy a skót királyok által támogatott eljárási jogi normák sokkal 

"általánosabban" voltak alkalmazhatók, mint azt az előző elemzés sugallja. Ez akkor 

következhetne, ha bebizonyosodna, hogy a középkori Skócia viszonylag homogén jogi 

szakmával rendelkezett. Egy ilyen szakma talán konszenzusra jutott volna abban a 

tekintetben, hogy miként kell értelmezni az 1318. évi törvényhez hasonló perrendtartásokat és 

statútumokat. Másképpen fogalmazva, a skót jogászok egy homogén csoportja nagyjából 

közös feltételezésekhez tarthatta magát azzal kapcsolatban, hogy a birodalom valamennyi 

bíróságán hogyan kellett értelmezni a briefeket és a statútumokat. Egy ilyen szakma hiteles 

jogi irodalmat is létrehozhatott volna, amely a skót keresetformák jövőbeli fejlődését 

irányította volna. Eddig olyan mérvadó szövegekre hivatkoztunk, mint a Quoniam és a Leges 

Burgorum. Vajon az ilyen művek tekintélyüket a skót "jogászok" szervezett csoportjának 

jóváhagyásával és továbbításával szerezték-e? 

       A válasz összetett.54 Először is hangsúlyozni kell, hogy a középkori Skóciában nem 

létezett szervezett laikus jogi szakma. Néhány utalás történt már a tizenkettedik és 

tizenharmadik századi bírákra, és arra a lehetőségre, hogy ezek bizonyos alapvető tekintélyes 

szövegek alapján dolgozhattak. Mindazonáltal kevés okunk van azt gondolni, hogy egy 

Buchan északi tartományában működő judex ugyanúgy értelmezte volna az alapvető jogi 

szövegeket - feltéve, hogy léteztek ilyenek -, mint egy judex az északi Buchan tartományban, 

mint a délebbre fekvő Fife tartományban. Igaz, néhány judexot a XII. század közepétől 
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kezdve judices domini regisnek neveztek, és ez arra utalhat, hogy egyes uralkodók 

megpróbálták munkájukat beépíteni a kialakulóban lévő királyi és feudális bíróságok 

munkájába, beleértve a sheriffek és a justiciarok bíróságait is. A judices domini regis még így 

is a birodalom egyes tartományaihoz kapcsolódtak, ami megkérdőjelezi, hogy valóban 

egységes testületet alkottak-e. A XII. század vége felé bizonyítékok vannak arra, hogy 

legalább egy judicex domini regis, Mael Brigte feladata volt az eskütétel és a határviták 

megoldásáról szóló írásos feljegyzések vezetése. 55Ezek voltak azok a feladatok, amelyek 

később a közjegyzők hatáskörébe kerültek, és a bírákkal történt eseményekről szóló jövőbeli 

tanulmányok számára hasznos lehet annak vizsgálata, hogy milyen mértékben váltották fel 

őket a közjegyzők (vagy tűntek el soraikból). 56 

       A közjegyzőket itt a középkori Skóciában működő "jogászoknak" is kell tekinteni. 

57Számos feladatot láttak el, beleértve a jogi ügyletekkel kapcsolatos okiratok, például a 

sasine-okmányok, a földdel kapcsolatos biztosítéki jogok alapítása, valamint a végrendeletek 

és végrendeletek rögzítését. A tizenharmadik században nagyon kevésnek sikerült nyomára 

bukkanni; a következő században még többen tevékenykedtek, és a tizenötödik századból 

származó bizonyítékok között is sokakat találtak. A tizenötödik században különböző pártok 

igényt tartottak a közjegyzők létrehozásának jogára, és híres módon 1469-ben III. Jakab (r. 

1460-88) azt állította, hogy a Szent Római Császárnak nincs joga közjegyzőket kinevezni 

Skóciában, mivel Jakab azt állította, hogy ő a saját birodalmában császár - ez egyértelmű 

utalás a rex in regno suo est imperator maximára. A 58gyakorlatban a skót püspökökre 

ruházták a jegyzők kinevezésének hatáskörét. Ennek ellenére az e szakemberektől elvárt 

képzés és képesítés számos tényezőtől függően változott, többek között attól, hogy melyik 

rangidős közjegyző képezte ki őket. Egyesek formális képzést kaptak a római jogban és a 

 kánonjogban, ami színesítette a gyakorlatukat, míg mások egyszerűen a skóciai rangidős 

jegyzők által helyben kaptak képzést. Nagyon keveset tudunk arról, hogyan szabályozták őket 

a középkorban. 

       Ugyanez elmondható azokról az egyénekről is, akik a bíróságon védekeztek. 59E skót 

procuratorok iskolai végzettsége igen eltérő volt; egyesek ismét a római jogban és a 

kánonjogban tanultak, míg mások, úgy tűnik nem. Valójában sok esetben nem világos, hogy 

pontosan milyen képzésben részesültek. Amint azt máshol már kifejtettük, további 

kutatásokra lenne szükség annak megállapításához, hogy egy adott bíróság - például az 

Aberdeen Burgh Court - gyakorlója milyen mértékben rendelkezett azzal a tudással, amely 

ahhoz szükséges, hogy egy másik bíróságon, például a Fife Sheriff Court-on sikeresen 

képviseljen egy ügyet.60A fennmaradt bizonyítékok, már amilyenek, meghagyják azt a valós 

lehetőséget - és talán annak erős valószínűségét -, hogy a skót procuratorokat inkább a 

sokféleség, mint a homogenitás jellemezte. 

       Így nehéz arra következtetni, hogy a középkorban létezett egy skót jogi szakma, amely 

közös feltételezésekkel rendelkezett arról, hogy a birodalom közös jogát hogyan kell 

értelmezni és alkalmazni a gyakorlatban. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a skót jegyzők és 

prokurátorok hittek abban, hogy létezik olyan dolog, mint a skót szokásjog. Sőt, úgy tűnik, 

legkésőbb a XV. század elején felismerték, hogy ez a skót közjog a skót királyok brievein, 

assizein és statútumain kívül más forrásokban is kifejeződik. Ezek a források különböző 

hiteles szövegek voltak.61Itt kell megemlíteni a Regiam Majestatem és a Quoniam 

Attachiamenta dokumentumokat. A Regiam, amelynek mintájául az angol Glanvill szöveg 

szolgált, nagyjából I. Róbert (r 1306-29) uralkodásának idejére tehető. A Regiam nagy része a 

királyi bíróságokon pereskedők számára készült, míg a Quoniam, amely szintén a XIV. 

századra datálható, a bárói bíróságok eljárására összpontosított. 621426-ban I. Jakab (r. 1406-

37) parlamentje úgy rendelkezett, hogy a megbízottaknak "meg kell nézniük és meg kell 

vizsgálniuk a törvények bukisát e realme, azaz Regiam Majestatem, Quoniam 

Attachiamenta". Ennek során a biztosoknak biztosítaniuk kellett, hogy minden  „lauchefull 
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exceptioune of law be admittit, és minden frivolus és fraudfull exceptioune be repulsyt és put 

away be the jugeis, sa that the causis be nocht prolongit wrangwisly in scath and prejudice of 

the party and fraude of the law”. 63 

         Másképpen fogalmazva, a biztosoknak a szövegek segítségével kellett volna 

megállapítaniuk, hogy a skót keresetformák alóli kivételek vagy védekezések közül melyek 

voltak jogilag érvényesek, és melyek voltak "komolytalanok és csalárdak"; a probléma az 

volt, hogy az utóbbi típusú kivételek késleltették az igazságszolgáltatást. Jelen célokból azt 

kell megjegyezni, hogy I. Jakab parlamentje a Regiamot és a Quoniamot tekintette mérvadó 

útmutatóknak a skót keresetekkel szemben felhozható törvényes kivételek és a a kereset 

formái ellen általában. Mi a helyzet a skót jegyzőkkel és prokurátorokkal - van-e bizonyíték 

arra, hogy egyetértettek? Bizonyos bizonyítékok arra utalnak, hogy igen. A Regiam és a 

Quoniam hírneve feltehetően a gyakorlatban való használatukon alapult, legalábbis bizonyos 

mértékig. Konkrétabban, 1425-ben William Kinnaird, az egyházmegye jegyzője, a következő 

adatokat közölte: "William Kinnaird, az egyházmegye jegyzője. 

      St Andrews és császári felhatalmazás alapján közjegyző, Omne Gaderum című művét írta. 

Ebben a könyvben azt állította, hogy összegyűjtötte a skót királyság minden olyan törvényét, 

amellyel a Leges Baronum és a Leges Burgorum nem foglalkozik; minden valószínűség 

szerint a "Leges Baronum" címke a Quoniamra való utalás volt, amelyre néha ezzel a címmel 

hivatkoztak. Valószínű tehát, hogy a Leges Burgorumot és a Quoniamot kiegészítésre szoruló, 

mérvadó műveknek tekintette.64 Kinnaird nem volt egyedül azzal, hogy ezeket a szövegeket 

a gyakorlatban mérvadónak tekintette; MacQueen kimutatta, hogy a szövegeket a XV. századi 

vitákban idézték. 65 

 

 

 

VII. Következtetés és utószó 

 

Így a középkori skót common law, bár az angol common law mintájára készült, meglehetősen 

sajátos jogrendszer volt. A XII. században a hatalom territorializálódása katalizálta a 

következő évszázadokban a földdel kapcsolatos jogviták orvoslására szolgáló, széles körben 

közös eljárások kialakulását. A skót uralkodók ezt egy sor törvényerejű rendelettel, valamint 

egyre inkább egységesített királyi briefek kibocsátásával érték el. Bár vitatott, hogy ezek a 

királyi végzések milyen mértékben érvényesültek a nagy skót területi lordságok 

némelyikében, mégis elmondható, hogy a brievesek olyan jogot érvényesítettek, amely ebben 

az időben az egész birodalomban általánosan érvényesült. A magasabb joghatósági 

kiváltságokat élvező királyi lordoktól továbbra is elvárták, hogy a jogviták rendezése során 

megismételjék a common lawban létező eljárásokat és szabályokat. Bizonyítékok utalnak 

arra, hogy ezt saját, a királyi brieves mintájára kiadott brievesek révén tették. 

         Azok a lordok, akik nem tettek eleget a szokásjog fenntartására vonatkozó 

kötelességüknek, a joghatóság elvesztésének büntetését kockáztatták. Ezt a büntetést elvileg a 

különböző királyi tisztviselők, például a sheriffek és őrmestereik felügyeleti jogkörén 

keresztül lehetett volna érvényre juttatni, amelyet a jelek szerint már 1180-ban létrehoztak. 

Ebben az összefüggésben a fent tárgyalt 1318. évi törvény feltehetően azt az elképzelést 

erősítette, hogy létezik skót szokásjog, azáltal, hogy létrehozta a közösen alkalmazandó 

szabály, miszerint senkit sem lehetett kitenni olyan földekről, amelyeknek örökös birtokosa 

volt, kivéve, ha a király hivatkozhatott rá, vagy ha a királynak volt egy hasonló kérvénye. Az, 

hogy a törvény e tekintetben milyen mértékben volt újító jellegű, vitatott, amint azt itt 

kifejtettük, de az imént említett alapvetés ettől függetlenül megállja a helyét. Azt is 

kimutattuk, hogy ha csak az 1318-as törvényhez hasonló brievekre és statútumokra 

összpontosítanánk, az elfedné a középkori skót szokásjog egy fontos elemét, minden 
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bizonnyal úgy, ahogyan az I. Róbert (r 1306-29) uralkodása alatt és után fejlődött. Bár a skót 

jogászok sokkal különösebb csoportot alkottak, mint az Inns of Courtban képzett angol 

jogászok, a 15. század 66elejére bizonyítékok utalnak arra, hogy sokan osztották azt az 

általános feltételezést, hogy a skót szokásjog alkalmazása során a különböző tekintélyes 

szövegekben bízni lehet, hogy a bevett keresetformák alóli kivételek közül melyeket kell 

fenntartani  vagy elutasítani . 

      Más szóval, úgy gondolták, hogy a skót szokásjog nem csak a a skót uralkodók 

rendeleteiben és kérvényeiben, hanem a mértékadó jogi irodalomban is jelen volt. Sajnos úgy 

tűnik, hogy ez a feltételezés önmagában is hozzájárult azokhoz a nehézségekhez, amelyekkel 

a skót szokásjog a tizenötödik században szembesült. Ahogy MacQueen rámutatott, a 

szövegeket "viszonylag kritikátlan és magánjellegű" kéziratos gyűjteményekben adták át, és 

ez a gyakorlatban nyilvánvalóan nagy zavart okozott, mivel megkérdőjelezte, hogy mely 

szövegek tekintélyesek és melyek nem.67 1469-ben a problémát olyannyira akutnak érezték, 

hogy egy parlament "a kingis lawis, Regiam Majestatem, actis, statutis és uthir bukis" 

redukcióját "egy kötetbe és autoriyitba" fontolgatta. A fennmaradó kéziratokat - a "laif"-ot - 

"meg kell semmisíteni". 68Továbbá, mivel nem állt rendelkezésre a jogtudósok szervezett 

csoportja, amely felügyelte volna az összes olyan bíróságot, ahol a szokásjog kialakult, 

természetesen nagyon nehéz volt konszenzusra jutni a brievek és a hiteles szövegek 

értelmezésének kérdéseiben. Úgy tűnik, hogy ezek és más problémák is hozzájárultak az 

igazságszolgáltatás elhúzódó késedelméhez, és nyilvánvalóan viták alakultak ki arról, hogy a 

királyi brieves alól mely kivételek voltak jogszerűek, és melyek voltak "frivolusok". 

        A középkori szokásjog más tényezők miatt is nehézségekbe ütközött. Számos jogi 

hivatal örökletes alapon működött, és néha olyan problémák merültek fel, amelyek azt 

mutatták, hogy sem ők, sem az általuk elnökölt esküdtek nem voltak megfelelően képzettek 

ahhoz, hogy a gyakorlatban felmerülő, egyre összetettebb jogi problémákat kezelni tudják.69 

Az elégedetlen pereskedők egyre inkább a királyt és legközelebbi tanácsadóit sürgették, hogy 

foglalkozzanak a helyzettel, és gyakran közvetlenül a király és a királyi tanács elé vitték 

vitáikat. Végül a királyi válasz az volt, hogy a parlamenten keresztül törvényt hozott a 

bírósági ülésekről.  Míg az ülések nem tudták meghallgatni brieve által kezdeményezett 

kereseteket, idővel saját kereseteket és jogorvoslati lehetőségeket dolgoztak ki számos olyan 

kérdés megoldására, amelyekkel a régi skót királyi végzések alapján lehetett foglalkozni. A 

cél nem annyira az volt, hogy a régi common law tartalmát helyettesítsék vagy akár 

kiegészítsék, hanem inkább az, hogy azt egy új eljárási keretben végrehajthatóvá tegyék. Az 

"ülések" sikere részben annak a szakértelemnek volt köszönhető, amellyel az üléseken részt 

vevő bírák közül sokan rendelkeztek. Sokan jelentős képzettséggel rendelkeztek a római és 

kánoni jogban, és az általuk a jog érvényre juttatására kidolgozott intézkedések és kivételek 

gyakran tükrözték ezt az oktatási hátteret. Végső soron ez vezetett a régi szokásjog 

átalakulásához az utrumque ius fényében. 70 

        Az újabb eljárási keretrendszer hatálya a peres felek nyomására folyamatosan bővült, 

mígnem olyannyira kialakult, hogy képes volt minden olyan ügyet kezelni, amelyet a régebbi 

keresetekkel is el lehetett volna intézni. Egy ideig úgy tűnt, hogy a két perrendtartás, a régi és 

az új, egymás mellett létezett. Eljött azonban az a pont, amikor úgy tűnt, hogy a régi rendszer 

már nem alkalmazható hasznosan, és nagyrészt hagyták elsorvadni. Ekkorra a régi "ülésszak" 

a skót polgári ügyekben de facto legfőbb joghatóságot szerzett, és 1532-ben az 

igazságszolgáltatás kollégiumaként való újjáalakulása jelentős fejleményt jelentett a skót jog 

történetében. 71Mind a bírái, mind pedig az a néhány jogász, akiknek engedélye volt arra, 

hogy ott pereskedjenek, általában magas szintű képzettséggel rendelkeztek a tudós jog  

területén. Az ő kezükben a régi szokásjogot átitatnák a római kánonjogi tudományossággal, és 

szakértői disputációval alakítanák át. Ez új szakaszt jelentett a skót szokásjog történetében, és 

hozzájárult a modern jogrendszer alapjainak lerakásához. 72 
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                          21. A városi jog: a szászok  és Magdeburg joga  
                                                               Heiner Lück 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A szász tükör és a magdeburgi törvény a legfontosabb német kulturális termékek között 

szerepel a jogi szférában. A magdeburgi jog a XII. század végén alakult ki egy 

ellenőrizhetetlen X. századi kereskedőjog eredményeként, amely nemcsak a kereskedők, 

hanem a városi lakosság számára is alkalmas volt. A Szász Tükör 1220 és 1235 között íródott 

a szász földjog rögzítéseként. A jogátadás bonyolult folyamataiban a magdeburgi törvény és a 

Szász Tükör a szász-magdeburgi jog számtalan változatává olvadt össze, amelyeket a helyi 

uralkodók, írástudók, jogalkalmazók és jogászok a helyi viszonyokhoz igazítottak. A fejezet 

bemutatja, hogyan zajlott ez a folyamat Sziléziában, Lengyelországban, a Német Lovagrend 

országaiban, Csehországban, Morvaországban, Magyarországon és olyan városokban, mint 

Kulm, Thorn, Krakkó és Lemberg. Közép- és Kelet-Közép-Európa néhány ilyen régiójában a 

szász-magdeburgi jog hatása akár 700 évig is fennmaradt. 

Kulcsszavak: Szász tükör, magdeburgi jog, középkori jogtörténet, Németország, Kelet-

Európa, recepció 

 

 

 

 

 

I. A magdeburgi törvény kiinduló helyzete, előzményei és kezdetei 

 

 

A középkorban és a kora újkorban Közép-Németország volt az európai kultúrtörténet 

kiindulópontja. Jogi téren a Szász Tükör és a Magdeburgi Törvény a legfontosabbak közé 

tartozik. Ez a két jogforrás nemcsak Közép-, Kelet- és Észak-Németország jogrendjét 

alakította ki, hanem számos kelet-európai ország jogrendjét is nagyban befolyásolta. 1Az 

1220 és 1220 között írt Szász Tükör 1235 között a Harz keleti előterében íródott,2 a középkor 

legfontosabb német jogi könyve, amely elsősorban a vidéki települések lakosságára 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A fentiek ellenére a középső Elba menti kereskedelmi 

központban, Magdeburgban3 a szokásjog (common law) révén olyan normák alakultak ki, 

amelyek nemcsak a kereskedelem és a kézművesség területén bizonyultak értékesnek, hanem 

a városon belüli hatalmi egyensúly fenntartásával kapcsolatos kérdések kezelése 

szempontjából is. 

       Már a tizedik században egyes közép-németországi vidéki településeken, a tizenegyedik 

századtól pedig néhány városban megindult az általános vidéki jogrend elutasításának 

tendenciája. E folyamat előrehaladását tekintve ez a tendencia végül szükségessé tette a még 

mindig kötelező földjog megkülönböztetését és elkülönítését a városi jogtól, amely a városok 

privilegizált helyzetének kialakulásával és a városi jogi normák kialakulásával 

összefüggésben alakult ki. A földjoggal ellentétben a városi jog csak a XIII. század közepe 
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táján jelent meg önálló forrásanyagként. Általában, de különösen a személyi szabadságjogok 

kérdéseit illetően a rendelkezések erősen eltértek a földjog szabályaitól. 4 

       A város és a környező vidéki terület közötti döntő különbség jogi természetű volt5, és ez 

leginkább két alapvető szempontra vonatkozik, amelyek a városlakók együttélését 

szabályozták. Egyrészt a városi társadalmi viszonyok alapjául azok a speciális jogi 

szabályozások szolgáltak, amelyek nem használták a földjogra jellemző függőségi 

viszonyokat. A városi viszonyok a földjogtól eltérő speciális jogi szabályozás mögött 

húzódtak meg. Másrészt a városok lakói (a polgárok) egy sajátos jogrendszer uralma alá 

kerültek, amelyben minden polgár esküvel volt kötelezve 6, és alá volt vetve a döntéseknek, 

amely a városi önkormányzat helyi önkormányzati szerveként működött, legalábbis a XIII. 

század első évtizedeitől kezdve. 

       A város jogrendszere általában a helyi uralkodó által biztosított kiváltságokon alapult, 

amelyek bizonyos szabadságjogokat biztosítottak a településnek (eredetileg a kiváltságokat 

gyakran csak a kereskedő településeknek adták). Alig írott összefoglalóit a városi jog korai 

megnyilvánulásaként az úgynevezett Handfesten 7gyűjtötték össze és állították össze. A 

kiváltságok a gyakran a joghatósággal, a bírósági eljárásokkal és a polgári szabadságjogokkal, 

például a tulajdon szabad rendelkezési joggalvoltak kapcsolatosak. Magdeburgban, az Elbától 

keletre fekvő szláv területekkel határos fontos kereskedelmi központban viszonylag korán 

kialakulhattak a városi termelési és kereskedelmi viszonyoknak megfelelő szokásjogi normák. 

Néhány X. századi oklevélben, amelyek már utalnak a magdeburgi szokásjogra, úgy tűnik, 

hogy csak a piacot (forum) és a piaci település lakóit (cives forenses) szólították meg. 8Egy 

989-ben III. Ottó király által a halberstadti püspöknek írt oklevélben az áll, hogy a püspöknek 

a városban szokásos módon a piac, a pénzverés, a vámok és a kiátkozás ellenőrzése a feladata: 

"sicut relique civitates Magadaburg".9 994-ben a quedlinburgi kereskedőknek adott 

kiváltságokat, amelyeket már a kölni, mainzi és magdeburgi kereskedők is megkaptak, 

kifejezetten dokumentálták. A királyi oklevélben ez áll: "in mercatorio iure . . . . Coloniae, 

Magontie, Magadaburch similibusque nostrae . . concessum". 10Tíz évtizeddel később (1042) 

ezt III. Henrik király (1039/46-56) ismét megerősítette, Goszlárt is beleértve, 11mint újabb 

példát: "lege ac iusticia vivant, quali mercatores de Goslaria et de Magdeburga . . usi sunt et 

utuntur". 12 

       A vidéki településeken is, ahol nem léteztek kereskedők, a Magdeburgban jelenlévő 

jogszokásokat tekintették a lét jogi alapjának, lásd Poppendorf 13(1164): "iusticiam et 

consuetudinem Magadeburgensis fori". 14 Sztendal esetében 1151/70 körül a következő 

állítás olvasható: "per omnia iusticiam Maghedeburgensium civium concessimus, cuius si 

forte aliquando apud eos executio non". valuerit, in Magdeburgensi civitate iusticiam 

suam ipsos exsequi oportebit". 15A később kereskedelmi városként széles körben híressé vált 

Lipcsét 1160/70 körül alapította a Halle-Magdeburgi törvény: "sub Hallensi et 

Magedeburgensi iure".16 Kétséges azonban, hogy a Halle-Magdeburgi törvényt már városi 

jognak lehet-e nevezni. A megnevezett jogok (iure), szokások (consuetudines), a peres 

eljárások különleges szokásai (iusticia) stb. nem feltétlenül "városi jogok", "városi szokások", 

ahogyan azt fentebb mondtuk. Egy másik szabály is alkalmazható: ha nincs város, akkor nincs 

városi jog sem. A városi jog felfogása mindenképpen a jogi értelemben vett "város" 

létezésétől függ. A városokban érvényes jognak különböznie kellett a környező vidéki 

területek jogától, ami nem zárja ki az átfedéseket. A magdeburgi eredetű jogszokások e korai 

példái arra utalnak, hogy az érintett helyeken más jogot kell alkalmazni, mint a környező 

vidéki területeken (földjog). Walter Schlesinger felvetése, miszerint az oklevélkibocsátók 

"bizonyára gondoltak a városi élet kialakulására a vidéki településen"17, nem téves, de ez 

nem feltétlenül kapcsolódhatott városalapításhoz. Schlesinger azon megállapítása viszont, 

hogy "a városi jog és a telepesek joga szorosan összefüggött", 18helytálló. A hasonlóság, 
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amely mindkét normarendszert összeköti, az a tény, hogy mindegyik esetben speciális, azaz a 

hagyományos földjogtól eltérő jogokról beszélünk. 

       Magdeburgban és más városokban az 1170-es és 1180-as években, nevezetesen a jelentős 

Wichmann magdeburgi érsek (1152-92) idején egyértelmű fejlődés következett be. Az 

azonban a mai napig nem világos, hogy a magdeburgi érsek milyen szerepet játszott a későbbi 

híres "magdeburgi városi jog" általános megfogalmazásában. Egy 1174-ből származó oklevél 

szövege, 19amelyben Wichmann a magdeburgi jogot Jüterbog lakosainak adományozta, 

fontos kijelentést tartalmaz a földjogtól való felszabadulás szempontjából. Kimondja, hogy 

Jüterbog minden lakója és polgára ("omnes habitatores . . . . quod civibus de Iutterbogk") 

élvezheti a Magdeburgban fennálló szabadságot ("libertatem illius iuris donavimus, quo 

civitas Magdeburgensis fruitur et honorata est"). Különösen a bírósági eljárásban kell a 

következőként érvényesülnie a magdeburgi városi jog szerint: "ad exemplum et formam iuris 

sui ius civitatis Magdeburgensis habeant". Ez főként a bírósági eljárás során a peres felek 

számára jelentős veszélyekkel járó szigorú alaki követelmények, az ún. vare, eltörlésére 

vonatkozott.20 Hasonló szabályt tartalmaz a Wichmann által 1188-ban Magdeburg városának 

adott híres privilégium is.21 Mindkét oklevélben, a jüterbogi és a magdeburgi oklevélben 

közös, hogy egy létező, már valamilyen módon megvalósult jogrendszert követelnek meg a 

városban működő bíróság keretein belül. Ez utóbbi jelentősen különbözött attól a földjogtól, 

amelyet negyven évvel később Eike von Repgow írt le a Szász Tükörben. Az 1188-as 

(állítólag szeptember 1-je előtti) privilégiumot, 22amely a perveszély felülvizsgálata mellett a 

városi jog további újításait tartalmazta, időnként a magdeburgi jog "születési 

bizonyítványának" tekintik.23 Úgy tűnik, hogy ez a kiváltságlevél egyfajta kezdeti szikra volt 

a kereskedők és a polgárok számára nagyon is megvalósítható városi jog terjesztéséhez. 

Valószínűleg nem véletlen tehát, hogy a XII-XIII. század fordulójától a XIII. századig 

megfigyelhető a magdeburgi törvény más városoknak való átadása. Így I. Henrik sziléziai 

lengyel herceg (1201-38) elkérte Wichmann 1188-as privilégiumának másolatát, hogy azt az 

újonnan alapított Goldberg városának (1211) jogalapjaként használhassa. A 24következő 

három évtizedben a magdeburgi jogot Spandau (1232), 25Prenzlau (1235), 26Guben (1235) 

27és Stettin (1237) városok is megkapták. 28Stettinre vonatkozóan például 1243-ban ez áll: 

"quod nos civitati nostre Stetin dedimus ean iurisdictionem, que in Magedeborch est". 

29Szintén Plock város (Płock in lengyelül), amely a Masoviai Hercegségben található, 

1237-ben kapta meg a magdeburgi jogot, és így a növekvő "magdeburgi városi jogcsalád" 

korai tagjai közé tartozott.30 

        A tizenharmadik század folyamán ezekhez a kiváltságokhoz egy új jogi réteg 

csatlakozott. A jogrendszer új elemei nagymértékben a városi intézmények által kidolgozott 

szabályozásokból és az adott város padját alkotó testület tagjai vagy a városi tanács tagjai által 

kiadott jogintézményekből alakultak ki. Ezek a jogi normák az önkormányzati szférán belül 

működő konkrét viszonyokra irányultak, és gyakran az újonnan létrehozott városok jogi 

alapjául szolgáltak. Ezeket a cselekményeket az alapító okiratban meghatározott megfelelő 

kiváltságok alapján hajtották végre. Ezenkívül a már létező régebbi városok és települések 

néha részesültek olyan kiváltságokból, amelyek egy másik városban használatos törvények 

egy változatának elfogadásából származtak - ezt a folyamatot hagyományosan különleges 

joggal való felruházásnak nevezik (Bewidmung) a német jogtörténetben. Ebben a 

folyamatban egyfajta jogi kapcsolat jött létre, amely az úgynevezett "leányvárosokat" az 

úgynevezett "anyavárosokkal" kötötte össze. A "leányvárosok" gyakran importálták a 

(gyakran adaptált) városi jogot további városokba, ami viszont kiterjedt "német városjogi 

városcsaládok" kialakulásához vezetett, amelyek közül a magdeburgi és a lübecki jogcsalád 

volt a legjelentősebb. A modern kutatás ma már jogos kritikát fogalmaz meg a városi 

jogcsaládok hagyományos XIX. századi ideáljával szemben. Egy új koncepciót, amely 

igazságot szolgáltat a heterogén forrásoknak, még meg kell találni. 31 
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        Az "anyavárossal" való családi kapcsolatok nemcsak a városról városra szálló városi jog 

azonos változatának közös használata miatt jöttek létre, hanem - és ez a legfontosabb - azáltal, 

hogy a jogi tanácsadást és tájékoztatást vagy a városi tanácstól (pl. Lübeck), vagy az 

"anyaváros" tanácsosainak bíróságától kértek. Rendszeres gyakorlat volt, amikor egy adott 

város vagy település hatóságai értelmezték saját önkormányzati törvényüket, vagyis amikor a 

helyi törvény joghézagokat tartalmazott. A választ a városi tanács vagy az "anyaváros" 

ítélőtáblája adta meg jogi utasítás formájában.32 Az "anyatörvény" másolatát a városok 

hivatalos megalakulásával vagy a már megírt "leányjog" elvesztésével (tűzvész miatt) 

kapcsolatban is kérték. Ezt követően az "anyaváros" illetékes városi tanácsa jogi 

értesítést írt33 az érdekelt személynek, aki lehetett alapító vagy már létező város. 

       Végül ezt a fajta jogi segítségnyújtást kiterjesztették, mivel felmerült a késztetés, hogy 

bizonyos jogi ügyeket az "anyaváros" tanácsbírósága bíráljon el. Ilyen esetekben a városi 

tanács vagy az "anyaváros" ítélőtáblája készítette el az ítéleteket, amelyeket aztán csak a 

"leányváros" bírósága hozott meg. A törvényszékek nem voltak a szó szoros értelmében vett 

rendes bíróságok, és csak általánosabb jogi tanácsadás iránti kérelmekre válaszolhattak.34 

Ítéleteik tekintélyes jellege abból fakadt, hogy tagjaik jogi végzettség nélkül is kiemelkedő 

jogi ismeretekkel rendelkeztek. Azt a jogot alkalmazták, amelyet az írott forrásokban találtak, 

vagy amellyel az uralkodó szóbeli jogi hagyományban (szokásjog) találkoztak. Az így 

született jogi utasításokat és ítéleteket külön kötetekben gyűjtötték össze és állították össze. 

Ezeket a tanácsi ítéleteket, felsőbb bírósági ítéleteket és a törvényszéki ítéleteket a már 

említett Handfesten mellett a német városi jogforrások egy újabb csoportjaként kell felfogni. 

        A "leányváros" és az "anyaváros" közötti kapcsolatot úgy jellemezték, mint a "felsőbb 

fellebbviteli bíróság" kapcsolatát.35 A "felsőbb bíróság" (Oberhof) kifejezés ebben az 

36esetben az "anyaváros" tanácsosaiból álló testületet vagy a városi tanácsot jelenti - mivel 

ezek az intézmények szélesebb körű jogi ismeretekkel rendelkeztek a városi jog területén. A 

fellebbezés rendeltetési helyét már az alapító okiratban meghatározták (pl. Neumarkt, Brieg és 

Glogau esetében Breslau (lengyelül Wrocław); 37Kulm több Kulm38 környéki város esetében 

Kulm ). Egy bizonyos városi jog átadása egy "leányvárosból" további városokba ritkán 

vezetett egy új "felsőbb bíróság" létesítéséhez, mivel a család jogi központja hasonló városi 

joggal rendelkezett. A városi törvények elterjedése a "felsőbb bíróságok" rendszeréhez 

vezetett, amelyekhez bizonyos számú, hasonló törvényekkel rendelkező városok tartoztak.39 

A vidéki területekhez hasonlóan a XIII. század elejétől kezdve a városokban is megjelentek 

magánjogi feljegyzések, amelyek szerzői megpróbálták összefoglalni a városok heterogén, 

szokásjogból, kiváltságokból, statútumokból és jogi döntésekből álló jogi tételeit.  Ezek a 

városi joggyűjtemények a földjogi 41és a feudális joggyűjtemények városi változatát 

jelentik40-42, és a régebbi Handfesten és az ítéletgyűjtemény mellett a városi jog újabb 

forrásai. Ezek a jogösszeírások Magdeburgban és számos "leányvárosban" is megjelentek, de 

a magdeburgi jognak csak bizonyos ügyeit jegyezték fel. Az egyik legfontosabb magdeburgi 

városi joganyag az úgynevezett Sächsisches Weichbild (más néven "Buch von der 

Gerichtsverfassung"), amelynek legrégebbi részei a XIII. század közepére nyúlhatnak 

vissza.43 A jogkönyv vulgata formájában a XV. században talált széles körű elterjedésre.44 A 

(történelmileg hamis) tulajdonítás Nagy Konstantin (306-37), Nagy Károly (768-814) és I. 

Nagy Ottó (936-73) császároknak, valamint a magdeburgi törvénynek a "császári törvények" 

közé sorolása elősegíthette népszerűsítését. 45 

        A magdeburgi törvényt képviselő normakészletről (amely különbözött a Szász Tükörben 

széles körben leírt földjogtól) nem létezik általános összefoglaló, és talán nem is akarták 

annak idején.46 A híres magdeburgi jog több ezer bírói ítélet formájában létezett. A 

gyakorlati okokból könyv alakban 47készült összeállítások a magdeburgi jognak csak 

speciális aspektusait tartalmazzák. A Magdeburgi Törvény - vagyis egy prototípus vagy 

eredeti változat - nem létezik. A különböző helyek és különböző idők, valamint a mindenkori 
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politikai és társadalmi körülmények mindig is a Magdeburgi Törvény különböző értelmezését 

igényelték. A kutatásnak alapvetően nem sikerült a magdeburgi jog lényeges jellemzőit, 

hogy egyértelműen el lehessen határolni más normakészletektől. 48 

       Több vonatkozó tanulmány is azt mutatja, hogy Magdeburg kelet-európai vonzereje49 

elsősorban jogrendszerének köszönhető.50 A városban és a város felett fennálló hatalmi 

egyensúly alapvető fontosságú lehetett a magdeburgi jog vonzereje szempontjából. Ennek a 

jogrendszernek központi eleme volt a magdeburgi ítélőtábla, amely a magdeburgi jog formája 

szempontjából döntő jelentőségű volt. Ennek keletkezésének rövid vázlata az alábbiakban 

következik. A magdeburgi ítélőtábla már a tizenharmadik század közepe óta létezett mint 

észrevehető tanács.51 Körülbelül 1200-tól kezdve az aldermanok Magdeburg városának 

egyetlen képviselőjeként működtek: "schabini, iudices et universi burgenses in 

Magdeburch".52 A következő évtizedek során alakult meg Magdeburg városi tanácsa. A 

tanács, amelyet a város önkormányzatának döntéshozó testületének szántak, 1244 óta 

egyenrangúvá vált a törvényszékkel (scabini, consules in Magdeburgk), 53ami a tanácsok 

közötti kapcsolat kialakításának szükségességét eredményezte. Így a tanács korlátozhatta az 

ítélőtáblát a Burgrave Court és a Sheriff Court ítélethozó funkciójára.54 A tanács felelőssége 

azonban a jogszabályokban és az önkormányzat felfogásában rejlett. De ami a legfontosabb, a 

tanács döntő befolyásra tett szert a városban működő magas és alacsony szintű 

igazságszolgáltatás felett. Mostantól kezdve a bíróságot el kellett választani a Bench-től. 

1336-ban kifejezetten megtiltották a tanács és az ítélőtábla egyidejű tagságát. 55A 

magdeburgi jog szerinti jogrend megteremtése véget ért. A tanács és az ítélőtábla 

megosztottsága a jogrend egyik legszembetűnőbb vonása volt, amely (építészetileg és 

topográfiailag is) gyakran megtalálható volt a "leányvárosokban". 56 

 

 

 

II. A magdeburgi törvény kiterjesztése Európában 

 

1. Szerkezetek 

 

 

A magdeburgi ítélőtábla már meglehetősen korán nemcsak a magdeburgi törvényt vette 

figyelembe bírósági eljárásaiban, 57hanem a szász tükröt is, amely tulajdonképpen (csak) a 

földjogot (és az önkormányzati ügyekben irreleváns feudális jogot58) tartalmazza. A 

legjelentősebb tanúságtétel erre vonatkozóan az 1261-ben Breslau számára kiadott híres jogi 

értesítés, amelyben több, a Szász Tükörhöz59 nagyon hasonló szabályozást idéztek. 60 A 

magdeburgi jog a szász tükörrel együtt, amellyel szorosan összefonódott, elérte Szilézia, 

Lengyelország, a Német Lovagrendhez tartozó területek, a balti országok, Ukrajna, 

Csehország, Morvaország és Magyarország területeit.61 A jogi dokumentumok sajátos 

szimbiózisa, amelybe a szász tükör a magdeburgi joggal Kelet-Európa felé vezető úton lépett, 

a Saale- Elba vidékéről származó ius Theutonicum, ius Maideburgense és ius Saxonum 

forrásszövegeiben jutott kifejezésre. Így a különböző eredetű és tartalmú jogi tárgyak 

egymásba olvadtak. A ius Maideburgense (magdeburgi jog) kifejezés olyan tág fogalomként 

jutott az első helyre, amely ezeket a szabályrendszereket foglalta magába. Ezért a modern 

tudomány a "szász-magdeburgi jog" fogalmán keresztül ismeri el ezt a terminológiai átfedést 

és a magdeburgi jog és a szász tükörjog összefüggéseit. 

        Az alábbiakban a szász-magdeburgi jog recepcióját vázoljuk fel néhány már említett 

területen (Szilézia, Lengyelország, a Német Lovagrend földjei, Csehország, Morvaország, 

Magyarország) és néhány magdeburgi jog alá tartozó városban (Kulm, Thorn, Krakkó, 

Lemberg (ukránul Lviv)). A lengyel Sziléziai Hercegség központi jelentőségű volt a szász-
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magdeburgi jog kelet-európai továbbadása szempontjából (1335-ig). Már a XIII. században a 

sziléziai Goldberg (1211), 62Breslau (1241 előtt), 63Neumarkt (1235) 64és Glogau (1263) 

városok hivatalosan is a magdeburgi jog hatálya alá kerültek. 65Breslauban a szász tükör 

helyi adaptációja vezetett a breslaui földtörvényhez. A 66magdeburgi jog különleges 

továbbfejlesztése Breslauban a Magdeburg-Breslaui szisztematikus esküdtjog (Magdeburg-

Breslauer systematisches Schöffenrecht) elnevezés alatt vált ismertté. A 67magdeburgi 

ítélőtábla 1261-ben Breslauba küldte a szász tükör teljes változatát a fent említett jogi 

közleménnyel együtt. Lehetséges, hogy ez volt az a kézirat, amelyet II. Tamás breslaui 

püspök (1270-92) 1272 és 1292 között fordíttatta latinra Oppeln Konrád német jegyzővel 

(Versio Vratislaviensis).68 Nagyjából két évszázaddal később (1484 és 1493 között) Kaspar 

Popplau breslaui kereskedő herceg és tanácsos megírta a "Der Rechte Weg" című jogi 

könyvet, 69amely a magdeburgi-breslaui rendszeres esküdtjogon, a breslaui földtörvényen és 

a magdeburgi ítélőtábla ítéletein (Magdeburger Schöffensprüche) alapul. Magdeburg egyik 

legbefolyásosabb "leányvárosa", Breslau felsőbb bíróságként a Magdeburgi Törvényt jogi 

utasítások és hirdetmények formájában terjesztette. 

       Sziléziából a magdeburgi jog és a szász tükör Lengyelországba is átterjedt. Krakkó 

városa volt és ma is Kis-Lengyelország metropolisza. A Szász Tükör kéziratai és a 

Magdeburgi Jog jelenléte arról tanúskodnak, hogy Kis-Lengyelországot a német jog 

lengyelországi terjesztésének és alkalmazásának központjának kell tekinteni.70 Ehhez 

kiindulópontot jelenthet a Szász Tükör kézirata, amelyet 1308-ban Breslauban írtak Krakkó 

városának. Krakkó városát hivatalosan 1257-ben alapították a magdeburgi jog alapján. Az 

1257. június 5-én kelt vonatkozó kiváltságlevél kimondja: "eo iure eam locamus, quo 

Wratizlaviensis civitas est locata, ut non quod ibi fit, sed quod ad Magydburgiensis civitatis 

ius et formam fieri debeat, advertatur". 71 

       Figyelemre méltó tény, hogy a breslaui változatban nem a magdeburgi törvény kifejezett 

megállapítását kell alapul venni, hanem az eredeti magdeburgi törvényt, mielőtt azt 

Breslauban kiigazították volna. A Magdeburgi Törvény szerinti megalkotás V. Bolesław 

herceg prűdnek vagy "tisztaságosnak" nevezett hercege (1227-79) privilégiuma formájában 

történt. Ezt a kiváltságot 1306-ban I. Władisław Lokietek lengyel király (1305-33) 

megerősítette. A város növekedése egy fontos szisztematikus városrendezéshez vezetett, 

hatalmas piaccal, masszív városerődítéssel és a Wawel-várral való összeköttetéssel. 72 

        Krakkó városában is a magdeburgi törvényt vették alapul a városi önkormányzati 

szervek és a város főurának feladatai tekintetében.73 Az esküdt mint a herceg képviselője 

elvileg joghatósági jogokkal rendelkezett a város felett. A bírósági jövedelmek egyharmada és 

számos más, főként a gazdaságilag releváns eljárásokból (szemétgyűjtők, adók) eredő feladat 

is őt illette meg. Władisław I. Lokietek király szűkítette a szószóló hatalmát a városi tanács 

álláspontja javára. Az ügyvéd mellé kinevezte a tartományi kormányzót. A tartományi 

kormányzó valamiképpen egyenrangú volt a Magdeburg-breslaui törvény szerinti burggróf 

intézményével. III. Nagy Kázmér alatt a tartományfőnök jelentősége csökkent, míg végül a 

XIV. század második felében teljesen eltűnt. Ezt az űrt az intéző/konstábla (Burgvogt) töltötte 

be, mint a német jog szerinti városok új felsőbb bíróságának tisztviselője. A XIV. század 

elejétől azonban az 1264 óta létező tanács volt a döntő városi szerv. Ettől kezdve a 

"Burgvogt" címet viselő tanácsos a városi bíróságban is betöltötte az elnöki tisztséget. Az 

immár városi polgármestert hét tanácsos támogatta, akik alkották a törvényszéket. 

       A tanács eredetileg hat, később huszonnégy főből állt, akik közül nyolc mindig 

különleges tisztséget töltött be. A régi Krakkóban a tanács megválasztásának bonyolult 

módjait itt nem tárgyaljuk. A tanácskozások nyilvánosak voltak, és kéthetente került sor a 

városházán. Ha szükséges volt, összeült egy úgynevezett rendkívüli bíróság is. Emellett, és 

különösen Krakkóban, a tárgyalásokra bizonyos szertartási rend vonatkozott, amely 

különleges sajátosságokat mutatott: az ítélethirdetés után a bíráknak meg kellett mosniuk a 
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kezüket egy tálban, valószínűleg a lezárt jogi konfliktus, valamint a következő tárgyalások és 

döntések tekintetében való makulátlanságuk és elfogulatlanságuk jelképeként. A tanács 

valószínűleg a XIV. századtól kezdve a meghatározó szerv volt. 

       Nagy Kázmér megvásárolta a Szász Tükör egy példányát, valamint más magdeburgi 

törvénykönyveket, hogy birodalmában érvényt szerezzen a magdeburgi törvénynek. Emellett 

nem sajnálta az energiát arra, hogy a Magdeburgi Jog hatályát kiterjessze az újonnan csatolt 

keleti területekre, Volhíniára, Galíciára és Podóliára is, számos kiváltságot biztosítva ezeknek 

a településeknek. Összességében Kis-Lengyelországban és Galíciában mintegy 650 várost és 

falut hoztak létre hivatalosan a német jog alapján, míg Nagy-Lengyelországban az e jog 

alapján hivatalosan létrehozott városok és falvak száma mintegy 650 volt.74 A városi 

vitákban elvesztett kiváltságokat Nagy Kázmér állította vissza 1356-ban. Ebből az alkalomból 

megtiltotta a Magdeburghoz való fellebbezést, és a krakkói Wawel várában létrehozta a 

magdeburgi jog hatálya alá tartozó városok és községek számára a híres "felsőbb bíróságot", a 

Iudicium Supremum Provinciale Theutonicale Castri Cracoviensi. 75Ezenkívül létrehozta a 

hat város bíróságát, a "judicium sex civitatum"-ot (Krakkó, Sandez, Bochnia, Wieliczka, 

Kazimierz, Olkusz). Ez egy szakértői tanács volt a ius theutonicummal kapcsolatos ügyekben, 

és a királyi udvar alárendelt szerve, amely később a ius theutonicumon alapuló ítéletek utolsó 

fokon eljáró bíróságává vált. 76 

       A szász tükör és a magdeburgi törvény Krakkótól keletre, a Bug és a Wieprz folyó közötti 

területre, "Rotreußenig" (Vörös Ruthénia), valamint északra, Nagy-Lengyelországig terjedt. 

Így 1253-ban egy gubeni polgárnak engedélyezték, hogy a magdeburgi jog alapján várost 

alapítson Posenben, 77nagy-lengyelországi V. Boleszláv és I. Przemyśl (1239-57) hercegek 

által regionálisan adaptált változat alapján készült. Krakkó királyi főváros és egyetemi város 

jellegzetessége kedvezőnek bizonyult a szász tükör és a magdeburgi jog tekintetében egy 

sajátos jogi irodalom kialakulásának. A nyomtatás feltalálásával a jogforrások terjesztésére 

egy sor teljesen új lehetőség nyílt, és ez Krakkóban virágzó nyomdászathoz vezetett. 78Jan 

Łaski lengyel királyi kancellár már 1506-ban kiadta a Szász Tükör és a Magdeburgi 

Weichbild latin nyelvű változatát más hazai jogforrásokkal együtt. 1535-ben a krakkói városi 

írnok, Nikolaus Jaskier kiadta a Szász Tükör és a Weichbild latin nyelvű változatának 

glosszázott kiadásait. Végül 1581-ben Pawel Szczerbicz, Lviv nagy szindikátusa lefordította 

lengyelre a Weichbildet, és először adta ki a Szász Tükröt ábécérendben. 1558-ban a 

jogtudomány kiváló tudósa, Bartłomiej Groicki 79kiadta az Artykuły prawa majdeburskiego, 

które zowią Speculum Saxonum (lit Articles of Magdeburg Law known as the Saxon Mirror) 

című művét.80 Ez volt Groicki, aki megírta a Porządek sadów i spraw miejskich prawa 

majdeburskiego w Koronie Polskiej (A bíróságok és a magdeburgi jog önkormányzati ügyei a 

lengyel korona alatt) című/ismert gyűjteményt, amely később jelentős szerepet játszott 

Szlovákiában, de legfőképpen Ukrajnában. Kis-Lengyelországtól messze északra, Krakkóval 

a középpontban, a Német Lovagrend alá tartozó területeken a szász-magdeburgi 

jogot81főként a Kulm-privilégium, 82a híres városi jog privilégiuma 83révén valósították 

meg, amelyet a Német Lovagrend nagymestere adott Thorn (lengyelül Toruń) és Kulm 

(lengyelül Chełmno) városoknak -a tanúk szerint Burchard magdeburgi burggróf 

jelenlétében.84 

        Ezt a városi kiváltságot 85 a Német Lovagrend nagymestere, 86Hermann Balk (1239-

ben halt meg) adományozta a salzai Hermann nagymester nevében.87 (szül. 1179 előtt, 

megh. 1239) a magdeburgi jog szerint Thorn és Kulm 88városoknak.89 Az 1251. október 1-

jei, újonnan megfogalmazott oklevél érdekes része (az 1233-as változat már nem létezik)90: 

"(4) Statuimus autem in eisdem civitatibus iura Magdburgensia in omnibus sentenciis 

imperpetuum servari". 91 Figyelemre méltó, hogy IV. Burchard magdeburgi várgróf az első 

világi tanúként jelenik meg ebben az oklevélben.92 Ő 1233-ban egy sereggel Poroszországba 

ment.93 Burchard lehetett az egyik első lovag, aki követte94 a Német Lovagrend és az egyház 



 380 

felhívását a pogány poroszok elleni harcra.95 Legalábbis 1233 tavaszától 1234 nyaráig ez a 

küldetés vezette Burchardot a Német Lovagrend területein keresztül. A keresztes lovagok 

által kísért teuton lovagok már 1231-ben átkeltek a Visztulán, és elérték a rend első várát Old-

Thorn (Alt-Thorn) falu közelében. 961232-ben és 1233-ban meghódították és elfoglalták a 

Kulm körüli délnyugati területet.97 Kulmban épült a rend második vára. 981233-ban Thorn és 

Kulm után Marienwerderben épült a rend harmadik vára. 99 

        Hasonlóan Szilézia szerepéhez a német jog lengyelországi befogadásában, a Német 

Lovagrend földjei közvetítőként szolgáltak a német jog és a Visztula mentén fekvő 

területeken, valamint a balti országokban is a sajátos adaptációk között. Ezért a chartát 

gyakran "egyfajta porosz alkotmánynak" tekintették. 100Thorn és Kulm városai a német jog 

metropoliszává fejlődtek, és ez/ezek érvényesítették a szász-magdeburgi jog jelentőségét. 

Eleinte Kulmnak volt a dominánsabb szerepe Thornnal szemben. A XIV. század végére Kulm 

a Magdeburg-Breslauer systematisches Schöffenrecht, a magdeburgi ítélőtábla ítéletei, a 

Schwabenspiegel (1275 körül) 101és más különböző szász jogi könyvek alapján 

törvénykönyvet készített. 

         A Kódex - amely a Régi Kulm (Der Alte Kulm) néven ismert 102- elterjedt a Német 

Lovagrend országaiban, valamint Lengyelországban és Ukrajnában. A Kulmer Handfeste-t 

úgy alakították ki, hogy a benne foglalt törvényt a Teutonrend terjeszkedésének részeként 

további településeken is alkalmazni lehessen. A Kulmer Handfeste három nagy jogterületet 

szabályozott: az igazságszolgáltatást, a földtulajdont és a rendi jogokat. A városok 

szabadságot kaptak a bírák szabad megválasztására, és kötelesek voltak a magdeburgi törvény 

előírásai szerint ítélkezni. A polgárok vagyonát az Erbzinsrecht (örökösödési érdekeltségi jog) 

segítségével kezelték, amely magában foglalta a rendelkezési jogot, valamint a matrilineáris 

öröklést. Fel kellett szabadulniuk a szabályozatlan kötelességek alól, helyette hadi szolgálatot 

kellett teljesíteniük. 

        Ezen kívül maguk a városok is kaptak birtokot, sőt, vizet és kompokat is. A Rend viszont 

megtartotta a tavakat, a sókészleteket és az érceket. A vadászatot, a halászatot és a malmokat 

a polgárok és a Rend egyaránt használta. Valószínűleg a Kulmer Handfeste 

következményeként rengeteg építkezés zajlott, amelyek formálták a városképet: templomok 

és kolostorok, a hatalmas piactéren városháza, a XIV. században pedig harminc toronnyal 

ellátott városfal. Az egyetem létrehozására tett kísérlet sikertelennek bizonyult. Kulmnak, 

mint példaképének, Magdeburgnak, tizenkét tagú padja volt. 

        Egy nagyon hasonló, szintén a Kulmer Handfeste alapján készült önkormányzati 

alkotmány alakult ki Thornban. Thorn jogilag releváns alapítási eljárása 103nagyon hasonlít a 

kulmiéhoz. 104Különlegesség lehet, hogy Thorn alapításában sok porosz állampolgár vett 

részt. 105Míg a Kulmer Handfeste a régi Thorn városának szólt, addig az új Thorn városa 

1265-ben szintén hasonló szabadságjogokat kapott. Így a magas középkori Thorn városa 

három jogi kerületből állt: az óvárosból, az újvárosból és a Német Lovagrend várából. 106 A 

Kulmer Handfeste a magdeburgi törvényt tette ezen eljárások alapjává. Ezzel együtt a 

flamand és sziléziai jog is belépett a Kulm területére, mint ahogyan azt már korábban is tette 

Thornban. A meglehetősen magas pénzbírságokat csökkentették, és az örökösödési törvény a 

flamand jog szerint egyenlővé tette a lányokat és a fiúkat. A Kulmer Handfeste alapján 

létrehozták az úgynevezett kulmi közös vagyont, ami a férj és a feleség vagyonának házasság 

utáni összevonásához vezetett. Ez azt jelentette, hogy halál esetén az örökséget a túlélő 

házastárs és a gyermekek között osztották fel. A visszamenőleg nagyon aktuálisnak tűnő 

szabályozás elsősorban nem a magdeburgi jogra, hanem a flamand jogra (Halbteilungsrecht) 

megy vissza.107 Szilézia átadása a flamand hufe (Flämische Hufe, később Kulmische Hufe) 

bevezetését is eredményezte a kulmi területen.108 Eddig nem teljesen helytálló a magdeburgi 

jog abszolút érvényességéről beszélni Kulmban és Thornban. A modern kutatások, különösen 

a lengyel kutatóké, helyesen hangsúlyozzák, hogy a "kulmi törvény" vagy "Ius Culmense" a 
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magdeburgi törvény adaptációja.109 Ez teljesen helytálló, ha figyelembe vesszük a Kulm 

területén kifejtett hatást és fejlődést, valamint a Kulmi Jog egyre inkább kelet felé történő 

átvitelét. Mégis tagadhatatlan, hogy a Magdeburgi Törvény a Kulm és Thorn városok 

alapításának meghatározó törvénye. Ezek az összemosódási folyamatok a szász-magdeburgi 

jog keleti recepciójának jellemző vonásai. A Ius Maydeburgense mindig a magdeburgi jognak 

a tiszteletben tartott viszonyokhoz igazított, helyileg meghatározott változatát jelenti, amely 

többé-kevésbé közel áll az úgynevezett "anyaváros" Magdeburg jogához, egészen az 

ellentmondásokig bezárólag. Más szóval: a magdeburgi jog helyi elit, királyi vagy városi 

tisztviselők által történő megalkotása nélkül nem beszélhetnénk a magdeburgi jog híres 

elterjedéséről, mint a mai úgynevezett német jogról (Ius Theutonicum). 

        Eredete történelmileg és névlegesen Magdeburghoz, Szászországhoz vagy 

Németországhoz köthető, de tartalma csak részben tükrözi a kelet-közép-európai városokban 

a jog érvényességének tiszteletben tartásának normáiban való származását. Ez alkalommal 

nem szabad elfelejteni, hogy a jogi legitimáció - vagyis az érvényesség eredete és 

konstitúciója - rendkívül fontos volt a középkorban: a szászok Nagy Károlyra mint 

törvényhozóra hivatkoztak, Magdeburg városa 110pedig Nagy Ottó soha nem létezett 

kiváltságaira. 111 

       Különösen Thorn városa szolgáltat érdekes példát a magdeburgi törvény szerinti 

önkormányzati alkotmány kialakulására. Mind Magdeburg, mind Thorn városában a tanácsok 

nagyjából egy időben alakultak ki, de minden bizonnyal egymástól függetlenül, az 1230-as 

években (Magdeburgban ez biztosan keltezhető. 1244-re tehető). Csakhogy a tanácsi 

alkotmány kialakulásának e fontos részlete miatt mindkét városban meg kell kérdőjelezni a 

magdeburgi törvény jellegét, a városi intézmények jellegzetes felosztásával (tanács és 

törvényszék) abban az időben, amikor Thorn 1233-ban megkapta a magdeburgi törvényt. 

Kezdetben jelezték, hogy a városi jog említésre méltó jogi komplexuma csak a XIII. század 

közepétől kezdve létezett. Ezért nem jelenik meg a városi jog a Szász Tükörben. 

        Danuta Janicka thorni jogtörténész joggal hangsúlyozza: "Ezért nem beszélhetünk a 

magdeburgi alkotmány átvételéről.112 Thorn város tanácsa volt az, amely a kulmi jogterület 

több városa és települése számára "felsőbb bíróságként" működött, nem pedig külön 

törvényszékként, ahogyan az az "anyavárosra", Magdeburgra jellemző volt. A XIII. századi 

Thorn városi alkotmánya mégis nagyon hasonlított a magdeburgiéhoz. Hangsúlyozni kell 

azonban, hogy az új települések alapításakor a magdeburgi jogot alkalmazták eredeti 

formájában, nem pedig a kulmi adaptációt.113 Thorn régi városának legfőbb tisztségviselője a 

bíró/sheriff (scholcz, iudex) volt114, akit a Kulmer Handfeste szerint évente választottak. Ő 

hét, később tizenkét alispánnal (scheppen, scabini) együtt ítélkezett. Az aldermenek először 

1258-ban jelentek meg az oklevelekben. Thorn régi és új városa, valamint a külvárosok önálló 

padsorokkal rendelkeztek. Úgy tűnik, hogy a padok felelőssége a tanácséval versengett. 

Mindenesetre a tanács bírósága, a tényleges városi bíróság (a padok nem voltak bíróságok) 

volt felelős a polgári és büntetőjogért. A jogi alapot nem a magdeburgi törvény, hanem a 

tanácsi döntőbíráskodás jelentette, amely bizonyára tartalmazott nyomokat a magdeburgi 

törvényből, de a lübecki törvényből és a helyi szokásokból is. A tanács ezenfelül a 

környékbeli városi, külvárosi és vidéki bíróságok fellebbviteli funkcióját is betöltötte. 

       A legújabb tanulmányok szerint a törvényszék a Kulm-törvényt, a római jogot, a lengyel 

jogot, a szász tükör és a magdeburgi törvényt alkalmazta.115 A legújabb tanulmányok azt is 

megkérdőjelezik, hogy a magdeburgi jog hatálya alá tartozó városok sajátos topográfiával 

rendelkeztek-e, amelyet a városi bíróság/tanács és a Bench szerkezeti felosztásával lehetett 

jellemezni. 116 

       A Régi Kulm számos kézirata a szász törvénykönyvekből vett ítéleteket idézett.117 

Nagyon valószínű, hogy 1386 és 1402 között Thorn városában a "Magdeburgi kérdések" 

(Magdeburger Fragen) című könyvet írták a következő dokumentumok alapján Der Alte 
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Kulm, valamint a krakkói és thornói jogforrások alapján.118 Szintén Thornban Walter 

Ekhardi városi írnok 1191400 és 1402 között a Magdeburgi törvények és a Szász Tükör 

alapján új gyűjteményt írt Magdeburg jogának kilenc könyve (Neun Bücher des Magdeburger 

Rechts) címmel, és Ekhardi munkája a XV. század végén többek között a 120Danziger 

Schöffenbuchra is hatással volt. 

       Litvániában olyan városok, mint Vilnius (1387), Kaunas (1408) és Trakai (XIV. század 

vége, XV. század eleje) hivatalosan is a magdeburgi jog alapján jöttek létre.121A jog tovább 

terjedt, és végül elérte Fehéroroszországot, ahol a leglátványosabbnak Minszk 

jogszervezésében (1499) bizonyult a hatása. 122Lemberg (Lviv) oklevelesítése (1356) 123és 

a város formális megalapítása a magdeburgi jog alapján szintén nagy jelentőségű volt. Krakkó 

és Lviv várossá nyilvánítása között körülbelül 100 év telt el.124 A ius Maydeburgense vagy 

ius theutonicum hírét már a XIII. században Lembergben, Wladimirben és Luzkban 

letelepedett német telepesek hozhatták. Lembergben a német kereskedők szövetkezetet hoztak 

létre, és ügyvédet választottak, aki a tanácsosokkal együtt ítélkezett. Röviddel később, 

valószínűleg 1352 körül alakult meg a tanács mint a polgárság szerve. Ez a városi alkotmány, 

amely valószínűleg a szokások révén jött létre, már megfelelhetett a magdeburgi jognak, és 

Nagy Kázmér 1356-ban különleges kiváltsággal ruházta fel. Ez volt a magdeburgi jog első 

kiváltsága a mai Ukrajna területén. 125német telepesek településein először alkalmazott jog 

Sziléziából származhatott, és legkésőbb 1356-ban már minden polgárra érvényes volt. A Nagy 

Kázmér által 1356. június 17-én kiadott kiváltság legfontosabb része a következő:  „…quibus 

civitas nostra Lwow . . . in consolacionem itaque dicte civitatis et ipsius fidelium incolarum 

augmentum damus et perpetuis temporibus tribuimus predicte civitati ius Thewtonicum, quod 

vulgariter Madeburgense appellatur, removentes ibidem omnia iura Ruthenicalia et 

consuetudines Ruthenicales universas, quocumque nomine censeantur, que ipsum ius 

Thewtonicum turbare ... . 126 Ezt megelőzte az egykori Halyč-Volhyniai fejedelemség Nagy 

Kázmér általi meghódítása.127 A régi Lvivet a litvánok pusztították el. Kázmér áttelepítette a 

várost, és az új települést a magdeburgi jog alapján hozták létre, ami valószínűleg a breslaui 

változatban (1261, 1295) a magdeburgi jogot jelenti. Az oklevél jellegzetessége, hogy a 

ruszin,128örmény, 129zsidó és tatár települések a magdeburgi jog szerinti alapítás ellenére is 

megtarthatták jogaikat és szokásaikat, legalábbis amennyiben nem ellenkeztek a magdeburgi 

joggal. A városi alkotmány élén a capitaneus Lemburgensis vagy a capitaneus Russiae 

generalis mint királyi hivatalnok állt. 130 Őt a tanács ellenezte. 1433/4-ben Lemberget 

alávetették a lengyel jogrendszernek, és megszüntették a kapitányság kiváltságait. 131 

        Kázmér kiváltsága több előnnyel is járt Lemberg számára: a polgárság leválasztása a 

vajda (Vogt) joghatóságáról,132 céhek létrehozása, valamint hetven frank "udvarföld" 

(Fränkische Hufen) és további 100 "udvarföld" (Hufen) adományozása 1368-ban.133 A 

magdeburgi jog szerinti alapítás óta a hatalmi viszonyok a városban és a város felett 

megoszlottak: a magdeburgi jog szerinti városi alkotmányban a polgármester, a tanácsok, a 

tanácsnokok és az ügyvéd voltak a döntő szervek. Az ügyvédeknek és a tanácsosoknak kellett 

a bírói testület szerepét betölteniük. A városi alkotmányra jellemző tanácsi és törvényszéki 

felosztás külsőleg is látható volt a különböző pecséteken keresztül: a tanács "Sigillum civitatis 

Lemburgensis" és a törvényszék "Sigillum scabinorum Lemburgensium" pecsétjén. E fontos 

szerveknek csak katolikusok, azaz németek és lengyelek lehettek a tagjai. A tizenhatodik 

századig századig a céhek választották a hat tanácstagot (később tizenkét, élethossziglan 

kinevezett tanácstagot). 

       A Kázmér által 1356-ban Lembergnek és más városoknak biztosított kiváltságokat 

Jadwiga lengyel királynő (1384-99) 1387-ben megerősítette.134 Lemberg kiváltságait további 

kiváltságok százai követték, például Sándor nagyherceg kiváltságai a kisorosz (később ukrán) 

metropolisz, Kijev számára (1497 körül). Kijev városának a magdeburgi jogcsaládhoz való 

tartozásáról ma is egy 1802-ből származó emlékmű emlékezik meg, amely az emlékezés és a 
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polgári bizalom hídját jelenti a késő középkortól az újkorig.135A Lembergnek a magdeburgi 

jog alapján biztosított kiváltságok mellett a források másik említésre méltó csoportja 

Ukrajnában az úgynevezett Magdeburgi Joggyűjtemények (Sammlungen des Magdeburger 

Rechts) voltak. 136Szilézia, Lengyelország és a Litván Nagyhercegség Magdeburgból 

Ukrajnába történő jogi átruházása 1743-ban egy nagyszabású kodifikációs tervezetben 

csúcsosodott ki137, amely a jövőben biztos jogi alapot kívánt nyújtani Kisoroszország (azaz 

Ukrajna) népe számára.138 Az erős orosz befolyás miatt, amely ellenezte Ukrajna autonómia 

iránti jogi igényét, a törvénybe iktatást el kellett halasztani. A szász-magdeburgi törvény 

azonban Ukrajna bal partján 1840-ig139, Ukrajna jobb partján pedig 1842-ig volt érvényes. 

        A Cseh Királyságban és a Római-Német Birodalom feudális kötelékéhez tartozó 

Morvaországban számos város, különösen északon,140 a magdeburgi jog alapján jött létre, 

Leitmeritz vezetésével.141 A Prágához közeli város legkésőbb 1262-ben már a magdeburgi 

jog hatálya alá tartozott ("ius et consuetudines Magdburgensium observare").142Olmütz, 

Leobschütz, Königgrätz, Troppau és egy kis prágai kerület (ma az úgynevezett Kisváros) is 

Magdeburgi jog alá tartozó város vagy település volt. Leitmeritz különleges helyzetben volt, 

mert itt egy "felsőbb bíróság" a városok és települések számára a Magdeburgi jog alapján 

létrehozhatták és a XVI. század közepéig fenn is tarthatták. 143 

       A magdeburgi törvény hatása csak az észak-csehországi és morvaországi városoknak és 

községeknek egy viszonylag kis részét érte el. Jiři Kejř német nyelven 144megjelent 

monográfiája a csehországi középkori városokról a következő magyarázatok alapját képezi. 

Észak-Csehországban a magdeburgi jogcsalád mellett a nürnbergi és a bécsi jogcsalád városai 

is jelen vannak. Lengyelországhoz képest a magdeburgi jog hatása nem olyan erős 

Csehországban, ahol a Brünner Schöffenbuchban a római jog hatása figyelhető meg. 145 

       A legfontosabb cseh város a magdeburgi jog alatt kétségkívül Leitmeritz volt.146 

Leitmeritzre vonatkozóan 1262-ből származik egy kiváltságlevél, 147amelyben a területi főúr 

vagy képviselői kötelezték magukat, hogy a magdeburgi jogot alkalmazzák az ítélkezés során. 

Egy következő, 1308-ból származó privilégiumban Heinrich Kärnten 148királya (1306-10) 

megerősítette, hogy Leitmeritz élethossziglan alkalmazhatja a magdeburgi jogot: "cum quibus 

ipsa Lithomierycensis civitas a principio est fundata". A Leitmeritzben alkalmazott 

magdeburgi törvényt Johann király (1310-46) 1325-ben ismét megerősítette: "ut ipsi ciues 

juribus, libertatibus et consuetudinibus Maydeburgensibus, quibus ab antiquo freti sunt, frui . . 

debeant et gaudere". 149Itt található az a fontos rendelkezés, hogy a magdeburgi jog hatálya 

alá tartozó városoknak jogi kérdésekben Leitmeritzhez kell fordulniuk. 150 

       A legrégebbi jogi értesítés Magdeburgból Leitmeritzbe 1282-ből származik, míg az első 

hagyományos ítélet csak 1324-ből.151 A Leitmeritzből és Leitmeritzbe érkező 

Schöffensprüche régebbi kiadása cseh és német nyelven is létezik.152 Leitmeritzet153 

Mährisch Neustadt, Olmütz, Leobschütz, Königgrätz és Troppau városok követték, mint 

kisebb városok a magdeburgi jog szerint Csehországban. Úgy tűnik, hogy a mährisch 

Neustadt-i Magdeburgi Jog eredete Freudenthalban van. Az ott érvényes jogot már akkor 

természetesnek vették, amikor 1223-ban Mährisch Neustadt kiváltságosítására került sor: 

"idem ius Meidburgense et easdem consuetudines [iuris], quas habent cives nostri de 

Froudental".154 A Mährisch Neustadtban alkalmazott jog példaként szolgált más városok 

számára. 155A szakirodalom Gewitschet is említi, mint Neustadt törvény hatálya alá tartozó 

várost ("Volentes simpliciter, ut omnibus iuribus censualibus et aliis iuribus, quibus Noua 

Ciuitas, Vnyczow alio nuncupata, et iudicium eiusdem civitatis gaudet et fruitur temporibus 

ex antiquis, damus, concedimus"). 156Egy 1258-as oklevél hitelessége 157kétséges, de egy 

1291-es megerősítés 158lényegében megbízhatónak tekinthető. Hradisch apátja 1273-ban 

megerősítette a Neustadti törvényt Stefansdorf község helytartója számára: ("iure Nove 

Civitatis iudici de Stephansdorf").159 A Freudenthalhoz és Mährisch Neustadthoz kapcsolódó 

jog tehát a magdeburgi joggal rokon városjogok legkorábbi rétegének számít Csehországban. 
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A 160Magdeburg-Breslau-jognak mint jogszabálynak az Olmütznek való szentelését csak 

1352-re jegyezték fel, 161de a Magdeburg-Breslau-jog már a XIII. század óta létezhetett 

Olmützben, valószínűleg az 1239 és 1248 közötti alapítás (Lokation) óta.162 Olmützben az 

olmützi jog hatálya alá tartozó városok számára is létrehoztak egy kis "felsőbb bíróságot". 

Prerau (csehül Přerov) is az olmützi jogkörhöz, tehát a magdeburgi jogcsaládhoz tartozott. A 

vonatkozó 1256-os oklevélben a magdeburgi jog nincs megnevezve, de az olmützi jog 

egyértelműen szerepel. Ebben benne van: "quod in eodem iure ac libertate sedeant et 

morentur, quo civitatenses nostri in Olomuncz . . sunt gavisi". 164 Összesen mintegy 110 

helység tartozhatott az olmützi "felsőbb udvar" befolyási körébe. 165 

         Leobschütz jogi szférája a tizenharmadik század közepén kezdett fejlődni.166 

Leobschütz példaként szolgált az észak-morvaországi városok szűkebb köre számára, és 

"felsőbb bíróságként" működött.167 Leobschützből olyan városok, mint Kranowitz, 

Ungarisch Brod, 168Freiberg, 169Bennisch 170és más városok kapták meg a Leobschütz-

jogot: "Concedimus etiam, ut juxta libertatem praemissam de villa Cranewitz oppidum facias 

et in eo forum habeas rerum venalium et quod jus oppidi nostri Lubschütz ibidem in omnibus 

conservetur". 171Ezenkívül Mährisch Weißkirchen átmenetileg a Leobschütz e "leányvárosi" 

jogcsaládjához tartozott. A Leobschütz-jogot 1276-ban kapta meg, 172de az újraalapításkor 

az Olmütz-jogot vezették be ("Volumus etiam quatenus idem idem ciues in iure Olomuc 

ciuitatis debeant residere"). 173Egy ilyen változás nem különleges, és különösen a Balti-

tenger déli partján a 174Lübecki és a Magdeburgi törvény kölcsönhatása és váltakozása 

között figyelhető meg.175 Később Königgrätz is a magdeburgi jogcsaládhoz tartozott.176 A 

Königgrätz-i jog viszont befolyásolta Leitomischl, Chrudim, Glatz, Hohenmaut, stb. városi 

törvényeit. 177 

         Troppau esetében van egy 1247-ből származó oklevél178, amely nem említi a 

magdeburgi törvényt.179 Troppau mégis a magdeburgi jogcsaládhoz tartozott, és lehetséges, 

hogy 1299-ben már a magdeburgi jog hatálya alatt állt.180 1301-ben a Magdeburg-breslaui 

jogot kapta. 181Ezenkívül Braunsberg városi jogát is befolyásolta a Troppaui jog. A 

vonatkozó oklevelet 182hamisítványnak tekintik, 183de a magdeburgi jogra vonatkozó 

tartalom helyesnek tűnik ("Ut autem sepe dicti iudices mei circa huiusmodi civitatem 

construendam eo fidelius laborent, ius eis et omnibus civibus meis confero Meydburgense"). 

184Ezt követően több, korábban a Leobschütz jogköréhez tartozó város egyre inkább 

Troppau-hoz fordult jogi kérdésekben. 185 

       Přelauč figyelemre méltó város, amelynek 1261-ből van egy oklevele, amely a Kolinban 

és Kauřimban alkalmazott magdeburgi törvényt idézi alapjául: "omnia iura et libertates, que 

habent civitates nostre in Colonia186 et in Churim, 187videlicet ius, quod habet 

Magdeburgensis civitas".188 Többek között büntetőjogi kérdéseket is kifejt: "id est 

auctoritatem puniendi tam in personis quam rebus secundum merita reorum et excessuum 

qualitate ... scilicet sentenciam susspensionis [sic! - H.L.], decapitationis, rotacionis, duelli 

necnon omnium eorum, que ad iudicium ... pertinere noscuntur". 189 

        A városok, városi törvények és szövegtöredékek kis választéka mutatja, hogy milyen 

nehéz meghatározni a városi törvénycsaládok tagságát és annak megbízható alapjait. Ez nem 

-mint már említettük- tipikusan cseh jelenség, mert ez a tény a Magdeburgi Törvény hatálya 

alá tartozó egész területen megfigyelhető. Csehország esete ennél aligha lineárisabb. A jog 

elterjedésének szabálytalan folyamatára, amit mi "átadásnak" nevezünk, jó példát ad Jiři Kejř. 

Ő egy régebbi feltételezésre hivatkozik, miszerint a magdeburgi jog Leitmeritzből terjedt el a 

folyó mentén. Elba mentén, egyik városból a másikba. A Raudnitz, az egyik város 

alapítólevele azonban hamisnak bizonyult, ami azt jelenti, hogy az átadás folyamata nem lehet 

lineáris. 190 

        A jog egy bizonyos városi jogcsaládhoz való hozzárendelésének nehézsége a 

Leobschütz-törvény és a magdeburgi törvény viszonyában is megmutatkozik. A Gunhild Roth 
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által a Leobschütz-jogkönyv 1421-es Prachtkódexének alapos kutatása a bonyolult tényeket 

mutatta ki: Úgy tűnik, hogy Leobschütznek Brünnhez vagy Iglauhez hasonlóan viszonylag 

önálló jogfejlődése volt.191 Az 1325-ös privilégium Troppau, Leobschütz, Jägerndorf és 

Freudenthal városok számára biztosította a Leobschütz-jogot.192 Gunhild Roth szerint 

félreértésen alapul az a feltételezés, hogy a magdeburgi jogot ezen felül Leobschützben is 

alkalmazták.193 Mégis van kapcsolat a szász-magdeburgi jogi körrel, mégpedig a híres 

meißeni törvénykönyv formájában. 194A könyv a szász, a magdeburgi és a Halle város jogára 

utal: "Das puch ist eyn puch des rechten zu Meydeburg wychpylde eyn sachsesser art, als ys 

Meydeburg gebrauchet und dy von Halle yr volwort do nemen unde dy von Lypczyk volwort 

zu Halle.".195 Itt nem magára a magdeburgi jogra utalnak, hanem a meißeni törvénykönyvre, 

amely a hatalmas szász jogterületről származik. Nagy érdeme, hogy ez a fontos kódex most 

tökéletes kiadásban létezik, amelyet Vladimir Spáčil és Libuše Spáčilová biztosított. 196 

       Csehország és Morvaország Felső-Magyarországgal (a mai Szlovákia) határos, ami nem 

volt jelentéktelen a magdeburgi-szász jog délkeleti irányú elterjedése szempontjából. A XII-

XIII. századra a szudétanémet hegyvidéki városokból német telepesek érkeztek Felső-

Magyarországra a gyarmatosítási mozgalom során. 197Ennek következtében meglehetősen 

nagy német települések alakultak ki, amelyeket a magyar királyi család anyagi juttatások 

formájában támogatott. Különösen így volt ez a közép-szlovákiai bányavidéken, Kremnitz 

198(szlovákul Kremnica) környékén, és Schemnitz (szlovákul Banská Štiavnica) is németek 

által kialakított település volt. 199A Magas-Tátra alatti csipetnyi terület csak részben tudta 

gazdasági létét a bányászatra alapozni. Másrészt nagy jelentőséggel bírt a mezőgazdaság és a 

tengerentúli kereskedelem. A terület gazdasági virágzása a Preschau 200(szlovákul Prešov) 

városokra is hatással volt. Bartfeld (szlovákul Bardiov) és Kaschau (szlovákul Košice), 201 

amelyeket szinte kizárólag németek telepítettek be. Miután a Német Lovagrend 

XIII. század elején Magyarországról kiszorítottak és a mongolok ellenállása (az ún. tatárjárás) 

miatt a német városok jelentős fellendülést tapasztaltak. Ezek közé tartozott Preßburg202 

(szlovákul Pozsony), Ödenburg (magyarul Sopron), Steinamanger, Komorn (magyarul 

Komárno), Gran (magyarul Esztergom), Schemnitz, Neusohl (szlovákul Banská Bystrica), 

Sillein (szlovákul Žilina), Leutschau (szlovákul Levoča), Käsmark (szlovákul Késmárk), 

Bartfeld, Preschau, Kaschau, Bistritz (románul Bistrita), Klausenburg203(románul Cluj), 

Schäßburg, 204Hermannstadt 205(románul Nagyszeben), Kronstadt 206(románul Brassó). 

-és különösen Ofen. IV Béla magyar király (1235-70) 1244-ben kiadott kiváltsága döntő 

jelentőségű volt a terület jogi fejlődése szempontjából. Ezzel az "Aranybullával" a király 

kifejezetten megerősítette a német telepesek minden olyan jogát és szokását, amelyet a 

mongolok betörése (1241) során felülbíráltak. Ezek közé tartoznakk minden bizonnyal a 

jogok, amelyeket a telepesek hoztak magukkal a származási területükről. Mivel a telepesek 

Türingiából, Szászországból, Bajorországból és Sziléziából érkeztek,207 nyilvánvaló, hogy 

sok szabályozást a szász tükörből vagy a magdeburgi törvényből kölcsönöztek. 

       Mennyire vannak ma is dokumentálva a szlovákiai levéltárakban azok az átiratok és 

feldolgozások, amelyek eljutottak a területre? 208 Itt több olyan törvénykönyv forrásául 

szolgáltak, amelyeket a magyar viszonyokhoz igazítottak. A legfontosabbak közé tartozik a 

már említett Ofen városi törvénykönyv,209 de a Sillein városi törvénykönyv és a Zips Willkür 

is. Ezt a három jogi dokumentumot az alábbiakban bemutatjuk. Ofen 210  város 

törvénykönyve három kézirat formájában létezik, amelyek közül az egyik Pozsonyban, a 

másik kettő pedig Budapesten található. A szerző valószínűleg Johannes Siebenlindner (1392-

1438), a városi bíróság esküdtje, később Ofen város bírája. Egy prológusból és 445 cikkből 

áll. Az első rész 1403 és 1439 között íródott, és 1500 és 1503 között számos cikkel egészült 

ki. Az első hatvannégy cikkely a városi alkotmányokat, valamint a királlyal szembeni 

kötelezettségeket tárgyalja. Csak viszonylag kis számú rendelkezés tartalmaz büntetőjogi (pl. 

289. cikkely - akasztás mint szexuális bűncselekmények büntetése) 211és magánjogi 
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szabályozást. A nyelv középnémet vonásokat, valamint bajor és osztrák hatásokat mutat. A 

212délnémet források (Schwabenspiegel) mellett nyilvánvaló a Szász Tükör és a Magdeburgi 

Törvény feldolgozása. Az ofeni városi jog további forrásai közé tartozik az Iglau- és a Bécsi 

törvény, IV Béla "Aranybullája", valamint számos privilégium IV. Ladislaus (1271-90) 1276-

ból, I. Károly (1308-42) és Zsigmond (1387-1437, 1403-tól) privilégiumai. Néhány cikkely 

még a Magdeburg-Breslau-joggal (1261) és a Magdeburg-Görlitz-joggal (1304) is 

megegyezik, ami ismét Szilézia kiváló hidat képez Kelet és Nyugat között. A vita arról, hogy 

a magdeburgi jog hogyan került Ofenbe, még mindig nem tisztázott.213 Siebenlindner 

(szlovákul Lipiany) és Eperjes földrajzi közelsége szerepet játszhatott ebben, mivel az utóbbi 

városban találták meg a Magdeburgi Törvény kéziratát. Ha Johannes Siebenlindner valóban 

az ofeni városi törvénykönyv szerzője volt, akkor ez magyarázatot adhat a magdeburgi 

törvény ismeretére.214 

         Az Ofeni városi törvénykönyv szolgált a hét magyar királyi szabad városra215 

vonatkozó Tavernikalgericht (Tavernicalgericht) joghatóságának alapjául:216 Ofen, Kaschau, 

Preßburg, Ödenburg, Tyrna (szlovákul Trnava), Bartfeld (szlovákul Bardiov) és Preschau. 

Pest később került hozzá.217 A fentiek ellenére az Ofeni törvényt több más magyar város is 

megkapta. A Tarnakmeister elnöklete alatt álló Tavernikalgericht a "felsőbb bíróság" 

funkcióját töltötte be, és így döntő szerepet játszott a szász-magdeburgi törvény 

elterjedésében és végrehajtásában, legalábbis abban a részben, amely a városi 

törvénykönyvben megtalálható volt. 

         A magdeburgi törvényre és a szász tükörre való egyértelmű utalás a szlovákiai Zsolna 

városi levéltárában őrzött219218 Sillein törvénykönyvben is megtalálható.220 Az 1373 és 

1429 közötti időszakban kizárólag német bejegyzéseket tartalmazott. Ezt követően latin és 

szlovák nyelvű szövegrészletek találhatók benne, egészen 1561-ig. A silleini városi bíróság 

jogegységi határozatai, imák, további jogegységi határozatok, a rodenaui bányatörvény és a 

silleini törvény szlovák nyelvű fordítása mellett a Szász Tükör és a Weichbild teljes változatát 

is tartalmazza. Mindkét forrás kapcsolódik egymáshoz. 

        E szász-magdeburgi források tényleges jogi szövegét megelőzően a szerző egy 

prológusban megállapítja: "Hie hebt sich an der chunig puch und marburgychz recht amen". 

A prológus végén szerepel: "Hy endet sich dy vor rede von den byschöfen von meidburch der 

stat". A Magdeburger Weichbildchronik szintén ezt írja: "Hy heben sich an dy hohen recht 

von meidburch der stat". A szöveg a következő kijelentéssel zárul: "Nu endet sych das lant 

recht Nu heben sych an dy lehen recht". A törvénykönyvet valószínűleg Nycolaus de Lucovia 

vetette papírra 1378-ban, de nem őt tekintik a szerzőjének. Szent Miklós Pankraz Wenzel (a 

későbbi Sillein ügyvéd) kérésére a kromerizi Wenzel Pankraz fordította le szlovák cseh 

nyelvre. A szlovák fordítás azonban nem tartalmazza a Weichbildchronik kivonatát és a szász 

tükörföldjogban jelenlévő feudális jogi szempontokat. Tartalmilag a Szász Tükör, a 

Magdeburg-Breslau-jog, a Magdeburg-Görlitz-jog, a szász Weichbild és a meißeni 

törvénykönyvben található további, nem azonosított források összeállítása. 221A keletnémet 

népnyelvben íródott, sziléziai és bajor vonásokkal. 

        Bizonyított, hogy Sillein városa már 1313 óta átadta a szomszédos településeknek a 

törvényeit.222 Ez még nem a magdeburgi-szász jog volt, hanem a tescheni (szlovákul 

Cieszyn) jog, amely szász-frank vonásokat hordozott. Csak 1369-ben kötelezték Silleint, hogy 

alkalmazza Karpfen (szlovákul Krupina) város jogát, amely a magdeburgi városi jogcsaládhoz 

tartozott.223Ennek a változásnak az okait a mai napig nem sikerült kellőképpen 

megmagyarázni. A középkori Magyarország egyik legfontosabb német nyelvű jogi 

dokumentuma a Zipser Willkür. Ez 224egy olyan törvénykönyv, amelyet a bírák, esküdtek és 

a vének írtak. (a Magas-Tátra/ Szlovákia alatt) 1370-ben írták.225 Magja alapvetően V. 

István magyar király (1270-2) 1271-ből származó kiváltsága, amely a Provincia Saxonum de 

Cips jogait rögzíti. Huszonnégy város 1344-ben szövetséget kötött. Ezek a következők voltak: 
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Zipser Neudorf (szlovákul Spisska Nova), Kirchdrauf (szlovákul Spisske Podhradie), 

Wallendorf (szlovákul Spisske Vlachy), Deutschendorf (szlovákul Poprad), Felka (szlovákul 

Velka), Georgenberg (szlovákul Spisska Sobota), Michelsdorf (szlovákul Straze pod 

Tatrami), Matzdorf (szlovákul Matejovce), Zipser Bela (szlovákul Spisska Bela), Menersdorf 

(szlovákul Vrbov), Leibitz (szlovákul Lubica), Rießdorf (szlovákul Ruskinovce), Durelsdorf 

(szlovákul Tvarozna), Donnersmark (szlovákul Spissky Stvortok), Sperndorf (szlovákul 

Iliasovce), Eisdorf (szlovákul Zakovce), Kabsdorf (szlovákul Hrabusice), Kirn (szlovákul 

Kuriman), Mühlbach (szlovákul Mlynica), Großschlagendorf (szlovákul Velky Slavko), Dirn 

(szlovákul Odorin), Palmsdorf (szlovákul Harichovce), Eulenbach (szlovákul Bystrany), 

Kunzendorf (szlovákul Vlkovcde). 226 Ez a szövetség hozta létre a "Gemein Landtrecht der 

Ziepser" (Zipser Willkür) 1370-ben, amelyből tizennégy kézirat maradt fenn a tizenhatodiktól 

a tizennyolcadik századig. Az eredeti vagy korai változatok nem maradtak fenn. A 

törvénykönyv a szokásjogot kilencvenhárom cikkelyben leírva tartalmazza. Mivel már 

keletkezése évében Nagy Lajos király (1342-82) ratifikálta, a Zipser Willkür a legrégebbi 

krónikás német törvény Szlovákiában. 1505-ben és 1516-ban további cikkelyekkel, 1599-ben 

és 1666-ban pedig további huszonegy cikkellyel egészítették ki.227 Tartalmát a családi jogra, 

a hagyatéki jogra és a dologi jogra, valamint a kereskedelmi jogra, az igazságszolgáltatásra és 

a közigazgatásra vonatkozó rendelkezések jellemzik. Forrásai a Szász Tükör, az Iglau 

törvény, a Brünner Satzungen és a flamand jog. Nem kevesebb, mint tizenhat cikkelye feltűnő 

hasonlóságot mutat a Szász Tükörrel. 228 Ezt a városi törvény a szász befolyás alatt álló szász 

városok közül több szlovákiai város is átvette. 229 Ezenkívül a Bartłomiej Groicki lengyel 

jogtudós írásait a szász-magdeburgi törvényről Szlovákiában is figyelembe vették. 230 

 

 

2. Mechanizmusok (az átadás módjai) 

 

 

A kutatás évek óta próbálja megragadni a szász-magdeburgi jog kelet-közép-európai 

elterjedésének jelenségét. Az utóbbi időben az összetett folyamatokat a jogtranszfer 

(Rechtstransfer) kifejezéssel írják le. A szerző véleménye szerint ezt a kifejezést kellene 

előnyben részesíteni, például a nagyon elterjedt recepció (reception) kifejezéssel szemben. 

231Nyelvészeti szempontból ez a kifejezés meglehetősen egyértelmű: a "transferre" jelentése 

"hinüberbringen" vagy "übertragen". Modern német akadémiai nyelv szívesen használja a 

"Kulturtransfer" kifejezést, amely úgy tűnik, hogy azt az összetett folyamatot jelöli, amely a 

jogtörténetben hagyományosan a "recepció" (recepció) kifejezéssel írják le, míg a "recepció" 

(recepció) alapvetően a jog vagy a kulturális jelenségek önkéntes átvételét jelenti. 232 Ha az 

önkéntességet a recepció jellemzőjének tekintjük, akkor a városi alapítványok, valamint a 

Teutonrend által a szuverenitás biztosítása céljából adott egyes városi törvények átruházása 

nem szerepelhetett. Kétségtelen azonban, hogy a "recepció" kifejezés alkalmas az itt vizsgált 

folyamatok leírására. A recepció folyamatait, legalábbis a szó szoros értelmében, inkább az 

elfogadás szempontjából tekintjük. A "transzfer" ezzel szemben inkább az "übertragen" 

kifejezést fejezi ki, ami az átadó test tudatos tevékenységét jelenti. Mindkét fogalom hasznos 

a jelenlegi jelenség (a jog átvétele és átadása) leírásához, ugyanakkor meglehetősen 

hiányosak, mivel a mögöttes történelmi folyamatok túlságosan összetettek és heterogének. 

Hiányossága ellenére a fent említett okok miatt a jogátadás kifejezést részesítjük előnyben. A 

kulturális jelenségek átvétele és átadása minden időkben létezett. Ezért a középkori városi 

törvények európai elterjedése nem kivétel, hanem a jog- és kultúrtörténetben meglehetősen 

szabályos folyamat. A késő ókorban és a korai középkorban a germán népek a vulgáris jogot 

(Vulgarrecht) saját jogi jegyzeteikbe foglalták, amelyeket településeiken terjesztettek. 233A 

jogfejlődést a késő középkorban és a kora újkorban a kánoni és a római jog korabeli 
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tudományos formában történő recepciója ("usus modernus pandectarum") jellemzi.234 A 

természetjog és a felvilágosodás idején az alapvető vonásokat a különböző európai 

jogrendszerek átvették, illetve átültették a különböző európai jogrendszerekbe.235 A XIX. 

században a fejlett francia jog nemcsak Európában, hanem a gyarmatok létesítése miatt 

Európán messze túl is elterjedt.236 A közelmúltban és a jelenben az uniós tagállamok 

jogelvei a nemzeti jogszabályok alkotmányosságának mércéjeként számítanak. A jogátvétel 

tehát itt és most történik. 

       A felmerülő kérdés a középkori városi jog jogi átadásának konkrét tartalmára és 

mechanizmusaira vonatkozik. A problémát az jelenti, hogy a jelenkorral ellentétben nem lehet 

egyszerűen utánanézni a "Ius Maideburgense" jelentésének, illetve annak, hogy ezek a jogi 

normák milyen módon kerültek át más városokba és városokba a gyökereikből. 

Ennek fényében ajánlott a kutatástörténet tanulmányozása. A kutatásban a jogutódlásnak a mi 

jogutódlás-érzékünkkel egybecsengő alábbi módszereit írták le és többé-kevésbé igazolták a 

források. 

      1. Nagyon gyakori az a bizonyított megfigyelés, hogy a szűkebb értelemben vett városi 

jog a kereskedők kereskedelmi útvonalain keresztül kereskedelmi jogként terjedt el. Ily 

módon új piacok és városok alapításához vezetett, amelyek a kereskedők által magukkal 

hozott jogot alkalmazták. 237Ez jellemző a lübecki jog elterjedésére. 238Ugyanez vonatkozik 

a bányászokra és a bányatörvényre is. 239 

      2. Megtalálható az a feltételezés is, hogy a városi törvényeket is telepesek vagy telepesek 

hozták (semmiképpen sem csak a kereskedők).240 Ez a feltételezés az első és a második 

világháború között (politikai indíttatású) fellendülést élvezett. 241 Egy modern szempontból, 

különösen a lengyel város- és várostörvény-kutatásban, a "Lokáció" fogalmát tárgyalják. 242 

      3. Egy másik magyarázó modell egy jogi folyamat köré épül, amelyet németül 

Bewidmungnak neveznek.243 Ez egy főúri jogi aktus, amellyel egy régebbi város jogát egy 

újabb városra, vagy egy már létező városra ruházzák át. 

     4. Nyilvánvalóan voltak olyan városok és települések, amelyek jogrendszere nem 

vezethető vissza sem egy kereskedőtelepülésre és annak jogára, sem pedig egy külön 

felruházásra (Bewidmung). Feltételezhető, hogy különösen a városok gazdasági hatalmuk 

miatt tudtak saját jogot alkotni, amelyet utólag a városi vagy területi főúrral megerősíttettek; 

244vagy a városok maguk választották a fellebbezés egy bizonyos fokát. 

     5. A Bewidmung alternatíváját egy bizonyos joggal a fölérendeltségi vagy alárendeltségi 

viszonyban a jogrend szerződéses meghatározása jelenti, 245míg a polgároknak a városúrral 

szemben támasztott, bizonyos jog iránti igénye is lehetett a Bewidmung oka, amely közel 

állhatott a jogátadás szerződéses változatához.246 

     6. A római-német birodalomból származó városi törvényeket is erőszakosan, azaz a 

katonai megszállással vagy a keresztény hittérítéssel összefüggésben vitték át. 

     7. Végül, voltak olyan örökbefogadási vagy átadási modellek, amelyekről nincs 

tudomásunk, mert nem állnak rendelkezésünkre dokumentumok vagy más források. 

         Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek az átadási módok, amelyeket itt komplex 

folyamatoknak nevezünk, nem határolhatók el élesen, hanem egymásba olvadnak. Egy 

bizonyos törvény városba helyezése, a Bewidmung, vagy a jogátadás bármely más módja nem 

tekinthető egyszeri aktusnak, hanem ezek az évek és évszázadok során különbözőképpen 

változhattak és alakulhattak. Mégis, a jogátadás bemutatott formái használható, de minden 

bizonnyal kifogásolható modellként szolgálhatnak a középkori városokból és a városokba 

történő jogátadás különböző módjainak ésszerű leírására. A modell meglehetősen formális, és 

nagyrészt településtörténeti alapon, valamint az érintett szereplők (kereskedők, polgárok, 

városurak, egyházak és kolostorok stb.) gazdasági és politikai érdekei alapján készült 

absztrakció. Sok minden függ attól is, hogy a városi jog fogalmait - mint például a 



 389 

"Bewidmung", a "Privilegierung", az adaptáció és a "Lokation" - hogyan értelmezik. A 

bonyolult terminológiai vitát a fenti szövegbeli észrevételek javára át lehet tekinteni. 

 

 

III. Méretek 

 

 

A vázolt folyamatok időbeli és térbeli dimenzióit kellőképpen elmagyaráztuk. Ezeket a 

következőkben csak röviden foglaljuk össze. A magdeburgi jog a XII. század végén alakult ki 

a X. századból származó, ellenőrizhetetlen, nem csak a kereskedők, hanem a városi lakosság 

számára is megfelelő, kereskedelmi jog eredményeként. A kezdetben ettől a fejlődéstől 

független szász tükör 1220 és 1235 között jött létre a szász földjog rögzített írásos 

formájaként. A magdeburgi jog és a szász tükör összeolvadt, így született meg a szász-

magdeburgi jog számtalan változata, amelyet az uralkodók, hivatalnokok (írástudók!), 

jogalkalmazók és jogtudósok a helyi viszonyokhoz igazítottak. Ha a magdeburgi-szász jog 

1840/42-es ukrajnai felszámolását vesszük alapul a nagyorosz jog javára, akkor az 

érvényességi idő (a lembergi kiváltságok 1356-os kiváltságolása óta) mintegy 500 év volt. Ha 

figyelembe vesszük az 1937-es lett "Civillikums" polgári törvénykönyvet, 247amely 

egyértelműen a szász tükörre hivatkozik, akkor a magdeburgi-szász jog Közép- és Kelet-

Közép-Európában mintegy 700 évig tartó hatásáról beszélhetünk. Mindkét eredeti forrás, a 

Magdeburgi Törvény és a Szász Tükör is a középső Elba Magdeburghoz közeli vagy 

Magdeburgban található területén alakult ki. Innen kerültek át adaptációi a németországi Elba 

és az ukrajnai Dnjepr, illetve a lettországi Düna között fekvő városok százaiba. Német jogi 

szövegnek azóta sem volt ekkora hatása.248 

 

 

IV. Következtetés 

 

 

A "szász tükör" és a "magdeburgi jog" kifejezések pozitív konnotációival kapcsolatos minden 

eufória ellenére nem szabad elfelejteni, hogy az úgynevezett jogi transzfer Közép-

Németországból az ukrán és balti területek felé nem lineáris közlekedés keletről nyugatra. 

A szász-magdeburgi jog hatása alatt álló különböző területeken és városokban a jogtudósok 

által végzett helyi adaptációk nélkül a mai izgalmas téma "Das sächsisch-magdeburgische 

Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas" nem 

lenne lehetséges.249 nem létezne. A lengyelek, litvánok, lettek, fehéroroszok, magyarok, 

csehek, szlovákok és ukránok elitje hozta létre a ma ismert Magdeburgi Törvényt. Ők a 

magdeburgi törvényt úgy értelmezték, mint az államuk és városaik önkormányzatának 

alapvető gyökerét.250Köszönet illeti őket a stabil és békés európai jogi kultúrához való 

hozzájárulásukért, amely nem korlátozódik a római és a kánoni jogra - noha ez a két joganyag 

bizonyára fontosabb alapot jelent a jogfejlődés számára Európában 251és a világon. 252 
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         22. Jogon kívüli és jogi konfliktusok a távolsági kereskedők között  
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A premodern kori kereskedők a jogi pluralizmus és az egymásnak ellentmondó jogi 

rendszerek tapasztalatával szembesültek, amikor hatalmas távolságokon keresztül 

kereskedtek. Ez a fejezet azt javasolja, hogy ezt ne strukturális deficitnek tekintsük, ahogy a 

jogtörténészek tették, hanem lehetőségnek, amely lehetővé tette a kereskedők számára, hogy 

érdekeiket érvényesítsék és stratégiáikat alakítsák. A kereskedők gyakran különböző 

stratégiákat kombináltak érdekeik érvényesítésére. A második részben a fejezet a szereplőkre 

és érdekeikre összpontosít. Empirikusan úgy tűnt, hogy a jogi szakemberek és a gazdasági 

szereplők közötti feltételezett feszültségnek kevés következménye volt. Továbbá kiderül, 

hogy a merkantil konfliktusszabályozás csak a közgazdaságtan vallási és politikai keretekbe 

való társadalmi beágyazottságának részeként elemezhető. Így az erőszak és a hosszú viták a 

kereskedői konfliktusszabályozásnak is szerves részét képezték, mint a premodern 

társadalmaknak általában. E beágyazottság vizsgálatával a fejezet történeti-antropológiai 

szempontból kritizálja az új intézményi közgazdaságtanra épülő jelenlegi kutatásokat. 

Kulcsszavak: kereskedelmi jog, konfliktuskezelés, jogi pluralizmus, szerződés, privilégiumok, 

jogi szakértők. 

 

 

 

 

I. Bevezetés: Gazdasági-történelmi háttér és kutatástörténet 

 

 

 

Milyen gyakorlatokat alkalmaztak a kereskedők Közép- és Nyugat-Európában a kereskedelmi 

és az ipari forradalom közötti időszakban jogvitáik megoldására? Milyen stratégiákat 

alkalmaztak érdekeik védelmére a konfliktusokban? Itt mindenekelőtt a külföldön élő 

kereskedőkről lesz szó - más szóval azokról, akik részt vettek a nemzetközi kereskedelemben. 

Ezek az emberek ugyanis minden más csoportnál markánsabban megtapasztalták a késő 

középkori és kora újkori jogrendszerek jellegzetességét: a küzdelmet érdekeik jogi 

érvényesítéséért egy olyan világban, ahol több egymással versengő jogrend van, amelyek 

hierarchiája szuverén hatalom hiányában folyamatosan tisztázatlan maradt. Ez a hiány nem 

olyan problémát jelentett, amellyel a kereskedőknek meg kellett küzdeniük; e konfliktusok 

megoldására irányuló stratégiáik inkább úgy mutatják meg őket, mint részüket és a 

társadalmiságuk szerves részeként mutatkoztak meg - nagyon is összhangban azzal, amit 

Georg Simmel a konfliktusokról általánosságban javasolt. 1 
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       Ez a fejezet a konfliktusszabályozással foglalkozik a szereplők szemszögéből. Nem 

foglalkozik az intézményekkel, az egyes bíróságokkal, illetve az ezeket a bíróságokat 

létrehozó városokkal vagy államokkal. Nem foglalkozik a kereskedelmi konfliktuskezelés 

egészével sem; a városi kereskedők ugyanis a nemzetközi kereskedelemnek csak kis részét 

bonyolították le. A középkorról alkotott modern képben a kereskedők a távolsági 

kereskedelmet elősegítő haladó, kozmopolita városi polgárok szerepét töltik be, de a 

valóságban számos más társadalmi csoport - kézművesek, klastromok és rendek, sőt még a 

nemesség is - szintén részt vett ilyen vállalkozásokban. 

       Hogyan befolyásolták a szerkezeti változások a kereskedők konfliktusainak szabályozását 

az újkor előtti időszakban (1250-1650)? Az 1100 körül kezdődő első keresztes hadjárattal a 

kereskedelem növekedési hulláma Észak-Itáliában kezdődött. Ezt a fellendülést a nemzetközi 

kereskedelem növekedése, a kereskedelmi technológia tökéletesedése, valamint a 

kereskedelmi szövegek, köztük a szerződések és a kereskedők számára készült kézikönyvek 

növekvő használata támasztotta alá. Ez a kereskedelmi forradalom2 szoros kapcsolatban állt a 

városi élet külső és belső terjeszkedésével: nemcsak számos új város alapításával, hanem jogi 

összetételükkel és politikai emancipációjukkal is. A hiteleszközök fejlődése lehetővé tette a 

rendelkezésre álló tőke növekedését, így a kereskedők számára lehetővé vált, hogy akár 

azonnal különböző üzleti vállalkozásokba, akár olyan költségigényes spekulatív ügyekbe 

fektessenek be, mint a bányászat, a könyvkiadás vagy a Levantén keresztül folytatott 

fűszerkereskedelem. A legjelentősebb kereskedők most már egy helyen tudtak letelepedni. 

Ezáltal képessé váltak arra, hogy az egyre nagyobb és gazdagabb városok vezető politikai 

testületeiben előrébb lépjenek. A legjelentősebb kereskedők így részt vehettek a gazdasági 

kereskedelem kereteinek meghatározásában, miközben más helyeken is tevékenykedhettek 

üzleti partnerek vagy tényezők révén. Ugyanakkor a keresztes hadjáratok a Földközi-tenger 

térségében, a reconquista kezdete és a németek keleti terjeszkedése mind-mind kiterjesztették 

a latin ökumenikus világot. Kulturális kapcsolatok az új szomszédokkal Novgorodtól 

Bizáncon keresztül, Alexandria, és Szicília egészen Andalúziáig nem csak konfliktusokat 

hozott a játékba, hanem egy gazdag, termékeny, kulturális, tudományos és kereskedelmi 

cserét is. Fontos, hogy a kereskedelem és az elosztás területi koncentrációjának szerkezeti 

változása még ennél is nagyobb jelentőséggel bírt. A XII. és XIII. század folyamán az 

eredetileg csak meghatározott és korlátozott időpontokban tartott vásárok regionális vásári 

rendszerekké fejlődtek. A champagne-i vásárok a legismertebb példa erre. Mivel ezek az éves 

vásárok ciklikusan egymás után zajlottak, szinte az egész évet lefedve, szinte megszakítás 

nélkül fenn tudták tartani az üzleti tevékenységet.3 A XIV. században azonban már megindult 

a térbeli koncentráció, és a vásári ciklusok helyett a központi városok szinte állandó globális 

piactérré váltak a változatos áruválaszték számára. Ezek a pénzügyi eszközök kereskedési 

helyeinek hálózatába is bekapcsolódtak. A legfontosabbak Velence, Genova, Firenze, 

Marseille, Barcelona és Valencia voltak a Földközi-tenger térségében; Frankfurt, Augsburg, 

Genf és Lyon Közép-Európában; valamint London, Brugge, Antwerpen és Lübeck az északi 

tengerek partjainál. Ez a térbeli koncentráció a kora újkorban is folytatódott, a súlypontok a 

gyarmatosító európai terjeszkedés kezdete után nyugat felé tolódtak el. 

        A termelésnek, kereskedelemnek és elosztásnak ez a térbeli dimenziója - állításunk 

szerint - jelentősen alakította azt a sokrétű jogi pluralizmust, amelyben a kereskedők 

konfliktusaikat folytatták. Bár a középkori távolsági kereskedelem kialakulását és terjedését 

már évtizedek óta tanulmányozzák, a kereskedelmi konfliktuskezelés vizsgálata ebben a 

korszakban még mindig hiánypótló. Ez azért tűnik paradoxonnak, mert a nagy távolságokon 

átívelő konfliktusok elemzése tűnik az egyik legneuralgikusabb pontnak annak megértéséhez, 

hogy a nemzetállam és az erőszak- és joghatósági monopólium megjelenése előtti társadalmak 

hogyan kezelték a jogi követeléseket. A merkantil konfliktusmegoldás azonban csak néhány 
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évvel ezelőtt került a történeti kutatások középpontjába, miután korábban számos befolyásos 

kutatási irányzat figyelmen kívül hagyta. Ezek közül négyet említünk meg itt. 

       Az általános középkori jogtörténet először is a nemzeti történelem alapvető problémáit 

tanulmányozta, amelyeket erősen befolyásoltak azok a feltételek, amelyek között a különböző 

területek a XIX. században kialakultak. Németország esetében ez azt jelenti, hogy a kutatás az 

alkotmánytörténetre koncentrált; eközben Franciaországban a feudalizmus eredetére, 

Angliában pedig a jogintézmények történetére és a common law kialakulására 

összpontosítottak. Ennek eredménye az volt, hogy a kereskedők konfliktusszabályozását 

mindig a szélesebb körű kutatási kérdések függelékeként vizsgálták. 4Így például a 

nemzetközi kereskedők által uralt városok felemelkedését pozitívan emelték ki az államiság 

konstrukciójaként a középkori Német Birodalom történetének hátterében - amely egyébként 

valami egyedinek tűnt -, és így a homogenizációs, modernizációs és racionalizációs 

törekvések példájaként állították be. Ebben a narratívában a merkantiljog aspektusai a nemzeti 

jogtörténet részévé váltak, és a jogi homogenizáció sikeres történetének részeként íródtak. A 

kereskedők közötti konfliktusok és az egymással ellentétes jogi rendszereket gyakran 

figyelmen kívül hagyták, és a fejlődő gazdasági és politikai rendszerekben pusztán zavaró 

tényezőként jelentek meg. 

        Másodszor, a kereskedelmi jog története: itt a bíróságok és a perek hagyományosan 

kisebb szerepet játszottak az anyagi kereskedelmi jog intézményeinek elosztásának és 

átadásának kérdésében. Ritkán van szó olyan problémaorientált megközelítésekről, amelyek a 

jogi kommunikációt körülvevő társadalmi feltételekre kérdeznek rá. A kereskedelmi jog 

problémáit sokkal gyakrabban az időn kívüli perspektívából tárgyalják, ami megmagyarázza a 

lex mercatoria középkori gyökereiről szóló befolyásos, de rendkívül problematikus elméletek 

közelségét.5 A konfliktus ebben a perspektívában is a működő jogi és gazdasági rendszerek 

megzavarásaként jelenik meg. 

       Harmadszor, a jog és az igazságszolgáltatási infrastruktúra kora újkori használatáról szóló 

tanulmányok intenzíven foglalkoztak a konfliktusszabályozási folyamatok történelmi 

beágyazottságával - a cselekvés színterével, a résztvevőkkel, valamint stratégiáikkal és 

gyakorlataikkal.6 Nemcsak a jogtörténet, hanem a társadalom- és kultúrtörténet is profitált a 

konfliktusok és a konfliktuskezelés e tanulmányaiból. Ezek a történeti kriminológiából 

származó megközelítések azonban a büntetőjoggal és a peremcsoportokkal, valamint az 

alattvalóknak az uralkodókkal szembeni cselekvési színterével foglalkoznak; a 

konfliktusokban részt vevő kereskedők stratégiái iránt ott még nem alakult ki érdeklődés. 

       Végül, az új intézményi közgazdaságtanból származó tranzakciós költségelmélet globális 

vázlata kevés segítséget nyújt, mivel egyszerűsített cselekvési modelleken alapul, és gyakran 

nem alkalmas arra, hogy empirikus bizonyítékokkal támasszák alá. 7Ahogy Emily Kadens 

fogalmazott, az elmúlt harminc évben "a magánrendelkezések hívei beleszerettek a 

középkorba".8 Több befolyásos tudós számára a középkor tökéletes vetítési felületnek tűnt a 

globalizáció korában a neoliberális programjukhoz. 9Az az alapfeltevés, amellyel ott 

találkozunk - hogy a középkori kereskedők a modern kort megelőzve a kereskedelmi és jogi 

racionalizálás és modernizáció irányába törekedtek - szkepticizmust érdemel. A "homo 

oeconomicus" ott időtlen állandóságként jelenik meg, a racionális választás mint a társadalmi 

cselekvés stabil motívuma. Továbbá ebben a tudományos hagyományban a konfliktus csak 

úgy jelenik meg, mint a progresszív és működő intézmények megzavarása, amelyeket - a 

történet szerint - a konfliktusok elkerülése és korlátozása céljából találtak ki. A konfliktusnak 

mint bomlasztó erőnek erre a visszatérő konceptualizációjára még visszatérünk a 

későbbiekben. 
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II. Választás két vagy több lehetőség között? A jogi pluralizmus hatása a távolsági 

kereskedőkre 

 

 

A kereskedelmi konfliktusok szabályozását nagymértékben befolyásolták a jogi pluralizmus 

tapasztalatai. A premodern Európa tájait különböző, egymással versengő jogi fórumok és 

normák alakították, amelyek számos alternatívát kínáltak a konfliktusokban, a pereskedéstől a 

választottbírósági eljáráson át az erőszakos konfliktuskezelésig. Legalábbis a középkori 

birodalomban minden jogi fórum, mint például a városi bíróságok, a fő- vagy királyi 

bíróságok, vagy az egyházi bíróságok, a kereskedelmi konfliktusok szabályozásának 

lehetséges fórumai, és társadalmi helyzetüktől függően a szereplők hivatkozhattak a helyi 

városi jog, a szokásjog, a királyi törvényhozás, a városi ligák diétái vagy akár a kánonjog jogi 

érveire. A tudósok hajlamosak voltak ezt a sokféleséget problémának tekinteni - a jog 

"széttöredezettségének" -, amelyet a kereskedők igyekeztek leküzdeni. Azt sugallják, hogy a 

távolsági kereskedők voltak a legjelentősebb csoport a kereskedelmi ügyekre vonatkozó 

egyetemes "joganyag" megfogalmazásában. 

       Ez azonban elégtelen és történelmietlen állítás. Ugyanis a "jog széttöredezettségének" 

hatására és a jogi táj homogenizálására irányuló feltételezett erőfeszítésekre való 

hivatkozások utólagos leírások, amelyeket a modernizációs paradigmák befolyásoltak. 

10Közelebb kerülhetünk a kortárs tapasztalatokhoz, ha a fórumok és normák sokaságát nem 

hiányosnak vagy bomlasztónak, hanem inkább összekötőnek jellemezzük, mert lehetővé tette 

a kommunikációt, megfékezte a potenciálisan eszkalálódó konfliktusokat, és egyben növelte a 

választási és tervezési lehetőségeket. 11 

 

1. A kiváltságok mint a kereskedelmi tevékenység alapja: Külföldiek és helyiek 

 

Mivel a középkori távolsági kereskedelem jogi védelme elsősorban a privilégiumoktól 

függött, a külföldön folytatott kereskedői magatartás alapját képező jogi álláspontok 

jelentősen eltértek egymástól. Ezek a kiváltságok alakították a kereskedők lehetőségeit arra, 

hogy konfliktusokat folytassanak azokon a helyeken, ahol kereskedtek. A Kontore, a Hansa 

londoni, brugge-i/antwerpeni, bergeni és novgorodi előőrsei számára biztosított privilégiumok 

között egyetlen más kérdés sem játszott olyan nagy szerepet, mint a Hansa-kereskedők 

helyzete a hazai bíróságok előtt.12 Ezek a rendelkezések nem mutatják a harmonizáció vagy 

homogenizáció jeleit. Valóban, a hanza kereskedők kiváltságai az egyes ügyekben eltérőek 

voltak: Bergenben és Brugge-ben a Kontor teljes joghatóságot követelt a ház tagjai közötti 

ügyekben; Londonban vegyes angol-hanza esküdtszékek alakultak ki, amelyek a hanza 

kereskedők és az angolok közötti konfliktusokkal foglalkoztak.13 A Hansa azt is megpróbálta 

megtiltani a hanza kereskedőknek, hogy más hanza kereskedők ellen pereskedjenek a városi 

és helyi bíróságok előtt. Ezeket a próbálkozásokat azonban nem a Kontor joghatóságának 

hatékonyságára utaló jelnek kell tekinteni, hanem a Hansa helyi kiváltságainak védelmére 

irányuló stratégia részének. 

        A középkori kereskedelmi csomópontokat tehát összetett jogi környezet alakította.14 Az 

idegenek/vendégek és a polgárok közötti különbségtétel mellett15 a külföldi alattvalók 

helyzete mindenekelőtt a fogadó városok egyéb helyi lakosainak különböző csoportjaitól 

különböztette meg magát. A brugge-i külföldi kereskedők például nem képeztek monolitikus 

tömböt, hanem jogi helyzetük különbözött. Mindannyian egy "natio" részei voltak, ami 

elsősorban egy jogi státuszt, nem pedig származást, nemhogy etnikai identitást írt le.16 Egy 

brugge-i példa jól mutatja ezt az ambivalenciát: több bíróság is létezett, amelyek a nationes 

kereskedőcsoportokból álltak. E csoportok kiváltságai alapján ezek a nemzetségek belső 

fórumai voltak. De ahogyan Miranda a brugge-i portugál kereskedőkről szóló tanulmányában 
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kimutatta, a brugge-i portugál kereskedők szintén más nemzetek tagjai, sőt hazai flamand 

kereskedők is előadták ügyeiket a portugál natio előtt. 17 

        Időnként nehéz különbséget tenni a külföldieknek a hazai piacokhoz való hozzáférést 

biztosító intézmények és a hazai vállalkozások védelmét célzó piacellenőrzési intézkedések 

között. A kiváltságok gyakran különleges jogokat biztosítottak a távolsági kereskedelem 

számára, miközben tiltották a helyi kereskedelemben való részvételt. A velencei német 

kereskedőknek például a XIII. században a Rialtónál létrehozott Fondaco de Tedeschiben 

kellett letelepedniük, mert csak polgárokkal és egy ügynök közvetítésével kereskedhettek. 18 

 

 

2. Méltányos bíróságok, egyházi bíróságok, központi bíróságok; a konfliktuskezelés jogi 

tájai 

 

A vásárok megjelenésével szorosan összefügg a XII. században a piacok vagy vásárok 

megnyitásakor gyakran felállított különleges bíróságok felállítása, amelyek különösen gyors 

eljárást ígértek. Az angol és skót Piepowder bíróságoknak másfél nap alatt kellett dönteniük 

az ügyekben - pontosan a három dagály közötti időszakban.19 Ezt sokáig úgy értelmezték, 

hogy ezzel próbáltak eleget tenni ezeknek a kereskedői igényeknek, és vonzóbbá tenni a 

piacokat. A pezsgővásárokon működő törvényszékek például olyan ítéleteket hoztak, amelyek 

lehetővé tették a hitelezők számára, hogy adósukat egészen a szülővárosukig üldözzék. 

Számos közgazdász és történész nagy érdeklődést tanúsított e vásári bíróságok iránt, mivel 

első pillantásra magánrendelkezési megoldásnak tűnhetnek. A részletes kutatások azonban 

feltárták az állami hatóságok érdeklődését és részvételét ezekben a bíróságokban. 20 

       Ráadásul a kereskedők nem csak ezekhez a sajátos, gyorsan reagáló kereskedelmi 

bíróságokhoz fordultak. Sőt, gyakran nem is ezek voltak az első választásuk. A St. Ives-i 

vásárokon például a kereskedők a helyi és az egyházi bíróságokhoz fordultak, noha léteztek 

konkurens vásári bíróságok is.21 Az egyházi bíróságok jelentős szerepet játszottak a 

kereskedői konfliktusok szabályozásában, bár szerepük régiótól függően eltérő volt. Lübeck 

egyfelől meglehetősen sikeresen kiszorította az egyházi hatóságokat a városokon belüli 

konfliktusok szabályozásából, és megakadályozta, hogy a polgárait a XIV. század első 

felében történt súlyos összecsapások után ne idézzék egyházi bíróság elé. Ugyanakkor a 

hanzavárosok szívesen fordultak az egyházi erőkhöz a roncsolással kapcsolatos ügyekben, 

mert a Lateráni Zsinat óta a kánoni jog tartalmazta a legszélesebb körű szabályozást a 

roncsolási törvények hatástalanítására.22 Ráadásul az egyházi bíróságok segítségül hívása 

gyakran alkalmazott és olcsó stratégia volt a személyi és fogyasztási kölcsönökkel foglalkozó 

hitelezők számára, mivel a társadalmi tőke és az adós lelki üdvössége megkérdőjelezhető 

volt.23 

      A kereskedelmi konfliktuskezelés egyik legfontosabb rétege a középkori városok 

különböző bíróságai voltak, mivel a kereskedelem nagy része ezekben a városokban zajlott. A 

Szent Római Birodalom városi joghatóságai között a dolgok nagyon eltérőek voltak a 

különböző városokban. Kölnben például több mint ötven bíróság működött. A pereskedők 

gyakran egyszerre több ilyen bíróságon is perelték ellenfeleiket, hogy tárgyalásra és 

közvetítésre kényszerítsék őket.24 A városi joghatóság vonzereje nagymértékben függött 

azoktól, akik a bíróságok személyzetét képviselték. Azokban a városokban, ahol a bíróságok 

olyan tanácsosokból vagy laikus bírákból álltak, akik a kereskedelemben is aktívan 

tevékenykedtek, a bíráktól elvárható volt, hogy a kereskedők különleges igényeit figyelembe 

vegyék. 

       A városi szövetségek és a városok közötti intézmények szintén fontos szerepet játszottak 

az egyes kereskedelmi konfliktusok szabályozásában. A XII. században megalakult Lombard 

Liga tudatosan hozott létre választottbíróságokat a kánoni és a római jog mintái alapján. 
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25Alpok északi régiójában az interurbán megállapodások bonyolult hálózata hatotta át a 

gazdasági tájat. Ezekben a szerződésekben gyakran püspökök és fejedelmek is részt vettek. A 

megállapodások tartalmazhattak jogsegély-ígéreteket, a bírósági tanúvallomások elismerését 

vagy bizonyos bíróságok megidézéséről való lemondást. 26Ugyanakkor a városok ligáinak 

politikai fórumai a kereskedők számára előnyös helyszíneket biztosítottak a konfliktusok 

folytatására, mivel ott a kereskedők túlzott költségek nélkül hivatkozhattak az ott összegyűlt 

városi vezetők társadalmi tőkéjére. Bár a Hansaliga diétáin, a "Hansetage"-en ritkán van 

tanúbizonyság a választottbíráskodásról és az informális megegyezésekről, ezek meglehetősen 

gyakran fordulhattak elő. 27 

      Végül a kereskedők a királyok és a területi urak legfelsőbb bíróságaira is hivatkoztak, 

amelyeket néha egyoldalúan az üzletkötést gátló tényezőként ábrázoltak. Ezek az egyházi 

bíróságokkal együtt különleges előnyöket kínáltak az ítéletek végrehajtását illetően. A XIV. 

és XV. század folyamán a hanza kereskedők újra és újra meghiúsították a királyi 

joghatóságok közötti pereskedés hanza-tilalmát. 

        Mindazonáltal ugyanazok a kereskedők továbbra is folytatták érdekeltségeiket a Hansági 

fórumokon is. A királyi udvar további felkeresése a cselekvési lehetőségek bővítését és az 

ellenfélre gyakorolt nyomás fokozását szolgálta. A területi urak vagy királyok előtt pereskedő 

kereskedők sok esetben már korábban is rendelkeztek kereskedelmi kapcsolatokkal a 

fejedelmekkel, amelyeket peres ügyekben ki tudtak használni. Ez magyarázza, hogy a külső 

bíróságok bevonásával való fenyegetés lényegesen gyakoribb volt, mint annak tényleges 

megvalósulása.28 Továbbá a legfelsőbb és központi bíróságok növekvő jelentősége nem 

vezetett a még mindig pluralista anyagi jog homogenizálódásához. Ehelyett a jogforrások 

hierarchizálódása következett be, ami korlátozta a merkantil konfliktusokban részt vevő felek 

cselekvési lehetőségeit. 

       A törvényszékek közötti összetett kapcsolatokra és a mögöttük álló ellentétes érdekekre 

jó példa Brugge. Brugge felemelkedése a középkor "világpiacára" a XIII. században 

kezdődött, amikor Flandria kifejlesztette a textilipar előtti textilgyártást, ami a várost nemcsak 

a termelés, hanem a kereskedelmi csere központjává is tette. 29Brugge-ben a Földközi-tenger 

térségéből és Észak-Európából érkező kereskedők telepedtek le, akiket, mint már korábban 

tárgyaltuk, nationes-ekbe szerveztek. Ezeken a fórumokon a kereskedelmi konfliktusok nagy 

részét békésen rendezték. A bruges-i választottbíróság látszólag átvette a külföldi kereskedők 

jogi normáit, ugyanakkor a város vonzereje a konzuli törvényszékek engedélyezésével 

megnövekedett. Brugge itt a "kereskedelem városaként" jelenik meg, a gazdasági növekedés 

racionális motorjaként, amely alkalmazkodott a gazdasági elit igényeihez. 30 

        Ezzel a nézettel szemben azonban komoly aggályok merültek fel. Vegyük például Sluis, 

a brugge-i kikötő vízügyi végrehajtójának joghatóságát és annak hatását a brugge-i piacra 

jutásra. Lehetővé tette Bruges számára, hogy a szomszédságában lévő gazdasági szereplők 

kapcsolt jogokat sértő tevékenységét gazdasági bűncselekményként 

büntesse.31Hasonlóképpen, a brugge-i világi bíró székhelye nem a külföldi kereskedők 

joggyakorlatához való alkalmazkodással igyekezett alkalmazkodni, ehelyett meg kívánta 

védeni a befolyásos hazai ügynökök és szállítók érdekeit.32 A bizonyítékok tehát nem 

engednek következtetni arra, hogy Bruges általános hajlandóságot mutatott volna a piacokhoz 

való hozzáférés megnyitására az igazságszolgáltatáshoz való nyílt hozzáférés révén. 

       Emellett a kereskedők számos konfliktusban a központi legfelsőbb bírósághoz fordultak, 

például a flandriai tanácshoz, a lille-i "Chambre de Comptes"-hez vagy a burgundi hercegek 

tanácsához, amelyek vagy maguk ítélkeztek az ilyen ügyekben, vagy visszaküldték azokat a 

választottbírósághoz. Még egy olyan magas rangú testülethez is lehetett fordulni, mint a 

"Parlement de Paris", mivel Flandria megye egyes részei Franciaországhoz tartoztak. 

Ezenkívül a flamand nagyvárosok, Brugge, Gent és Ypres rendszeres gyűlései is fontos 

szerepet játszottak a konfliktusok rendezésében. 33 
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        Mindent egybevetve, az Ancien Régime önkormányzati konfliktusszabályozásának 

története a különleges szabályozások története kell, hogy legyen.34 A központi kérdések a 

külföldi jogállás, a vendégek és a helyi lakosok közötti interakciók, a közvetítők (ügynökök 

vagy szállítók) problémája, valamint a távollévő kereskedők képviselete a tényezők vagy 

üzleti partnerek által. 35 

 

 

3. Különleges kereskedelmi joghatóság 

 

A kereskedelmi konfliktusok szabályozásának fórumai két véglet között mozognak - a 

különböző jogállású felek számára létrehozott, nem kizárólag kereskedelmi ügyekkel 

foglalkozó jogi rendszerek, valamint a kereskedelmi konfliktusokra szakosodott és jellegzetes 

eljárást kialakító jogi rendszerek. Az ilyen speciális piaci és tisztességes joghatóság a speciális 

kereskedelmi joghatóság magjának tekinthető. Kereskedelmi bíróságok már a középkorban is 

léteztek Európa nagy területein, Olaszországtól kezdve. Brugge-ban a kereskedők sajátos 

jogköröket írtak bele az alapítólevelükbe. Portugáliában a kora újkorban a hamburgi 

kereskedők gyorsabban és könnyebben jutottak bírósághoz.36 A kereskedők egyes csoportjai 

jogot kaptak arra, hogy saját törvényszékeiken keresztül oldják meg az egymás közötti 

konfliktusokat, például a Hansa számadóházaiban.37 Londonban a Hansa-kereskedők és a 

londoni városi tanács  egyközös bizottságot hozott létre a viták eldöntésére. 1611-ben az 

angol kereskedő kalandorok jogot kaptak arra, hogy belső polgári konfliktusaikat egy általuk 

választott kormányzó előtt rendezzék.38 A Hansa kereskedőkkel együtt  a Vizcayai-öbölből, 

valamint Angliából, Kasztíliából, Firenzéből, Portugáliából, Genovából, Luccából és 

Aragóniából érkező kereskedők saját joghatóságot tartottak fenn Brugge-ben. 39 

        A kereskedelmi városokban a tizenötödik-tizenhetedik században különleges bíróságok 

alakultak ki. Lübeck és Nürnberg különleges bíróságokat hozott létre a látogatók számára; 

Braunschweig, Lipcse és Bozen pedig különleges kereskedelmi bíróságokat hozott létre. A 

40városi kereskedelmi felügyelet és a hozzá kapcsolódó bírósági rendszer a piaci szabályok 

megsértését szankcionálta. A 41XVII. századi Nürnbergben létrehoztak egy fiskális bíróságot, 

amely kizárólag a kereskedelmi jogvitákkal foglalkozott. 42Hamburgban 

admiralitásbíróságokat hoztak létre a tengerjoggal kapcsolatos kérdések, így a tengerentúli 

kereskedelemmel kapcsolatos problémák kezelésére is. 43Amszterdamban az egyházközségek 

szerepet játszottak a választottbírósági ügyekben. 44Az ilyen bíróságok vonzereje két 

tényezőn alapult: egyértelmű szabályozást biztosítottak a hitelezők kielégítésére csődbe jutott 

adósok esetében, és rövid távú bírósági kinevezéseket is kínáltak a szerződéses viták 

rendezésére. 

       A sajátos kereskedői joghatóság kialakulása azt mutatja, hogy a kereskedőket a kora 

újkorba való átmenetkor már nem csak az határozta meg, hogy különböző jogállású, 

kiváltságos regionális csoportokhoz tartoztak, hanem az is, hogy általában véve részt vettek a 

kereskedelemben, és megkülönböztették őket más szakemberektől. Amszterdamban például a 

kereskedelemnek a középkorra jellemző, bizonyos kereskedőcsoportok számára biztosított 

kiváltságok révén történő biztosítását a XVI. század utolsó harmadában olyan általános 

szabályozás váltotta fel, amely egy helyen minden kereskedőnek ugyanazokat a jogokat 

biztosította. Itt a magisztrátus teljes joghatóságot követelt a hazai kereskedők és vendégek 

felett. A honfitársaikkal való konfliktusok esetén a külföldiek kérhették, hogy az eljárást a 

szerződés megkötésekor hatályos törvények szerint folytassák le. Az egyre növekvő számú 

peres ügyek kezelése érdekében alárendelt bíróságokat hoztak létre, amelyek a jogviták egyes 

típusaiért voltak felelősek. Amszterdamban az volt a cél, hogy egységes, az egy helyen 

összegyűlt kereskedőkre alkalmazandó normákat dolgozzanak ki. 45 
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4. Közvetítés és ítélet: A konfliktusok bíróságon kívüli rendezése felé való hajlam? 

 

Számos új tanulmány azt állította, hogy a kereskedők inkább bíróságon kívül oldják meg a 

vitás ügyeiket, sőt, a vitarendezés költségeinek megtakarítása érdekében még kártérítési 

igényeket is elfogadnak. A modern kor előtti igazságszolgáltatási táj "széttöredezettsége" a 

konfliktuskezelés ilyen formáit lényegesen gyorsabbá és olcsóbbá tette volna, mint a bírósági 

konfrontációkat. 46Ráadásul a bíróságon kívüli vitarendezés feltehetően lényegesen nagyobb 

mértékű elkötelezettséggel és így végrehajthatósággal is járt. 

       Az új intézményi közgazdaságtan területén végzett kutatások rámutattak a kereskedői 

hálózatokból eredő és a reputációs mechanizmusok által létrehozott, az eljárásokat irányító 

normák nagy jelentőségére; ezek révén a helytelen magatartást a hálózatból való kizárással 

feltételezhetően hatékonyan szankcionálták.47 Következésképpen a konfliktusszabályozás 

jelentős része feltehetően a hivatalos igazságszolgáltatási rendszeren kívül történt, és a 

kereskedők saját szokásaitól és normáitól függött. 

       Nem vették azonban kellőképpen figyelembe ezeknek az elméleteknek az aktuális üzleti-

politikai kérdésekbe való erős beágyazottságát: általában véve figyelmen kívül hagyták a 

források - olykor bizonytalan - jellegét. Nehéz bizonyítani, hogy a közvetítés valóban olcsóbb 

volt, mint a bírósági eljárások. Valójában a különböző közösségek tagjainak választottbírósági 

eljárásairól szóló dokumentumok, különösen a számlák, egészen más képet mutatnak: azt, 

hogy az ilyen választottbírósági eljárásokban részt vevő feleknek milyen magas költségeik 

lehettek. 

       Általánosságban elmondható, hogy a köz- és magánjog, az igazságszolgáltatás és a 

bíróságon kívüli igazságszolgáltatás közötti különbségtétel a premodern gazdaságok és 

társadalmak esetében anakronisztikusnak tűnik. A konkrét viták elemzésében a 

konfliktuskezelés különböző formái szorosan összefonódtak. Lübeckben a tanácsosokat, akik 

egyúttal a bíróságok élén is álltak, a tanács döntőbíróként használta fel a viták kezelésére, 

mielőtt az ügyek bírósági eljárásig jutottak volna.48 A XVI. században Nürnbergben a 

kereskedelmi választottbírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések bekerültek a városi 

jogba, azzal az érveléssel, hogy ebben az időben a városnak nem volt kereskedelmi bírósága. 

Hamburgban léteztek per előtti békéltető eljárások és egy "merkantil tanács", amely 

kereskedelmi ügyekben választottbíróságként szolgált.49 A kereskedők egyenrangú 

csoportjai, mint például a kereskedelmi kollégiumok, amelyek a XVIII. században alakultak 

ki, részt 50vettek a választottbíráskodásban. Ezen a különböző "infrastruktúrán" kívül a 

bíróságon kívüli vagy intézményesített konfliktuskezelési formák mellett nyilvánvaló, hogy a 

konfliktusban érintett felek kérésére önkormányzati tisztviselőkkel és tanult jogászokkal is 

konzultáltak. A XVII. század második felében Amszterdamban volt egy nyilvántartás, 

amelyben az általánosan elismert és tapasztalt választottbírák nevei szerepeltek.51 A 

választottbíráskodás ilyen intézményesülése abban is megmutatkozik, hogy a szerződések 

tartalmazhattak kikötéseket a konfliktusok bíróságon kívüli rendezésére vonatkozóan, és hogy 

a választottbíráskodás eredményeit a városi nyilvántartásban tartották nyilván. A Lübeck 

Niederstadtbuchban a magánjellegű vitarendezés eredményeit rögzítették, és így nagyobb 

fokú kötelezettséget kaptak. 

        Mindazonáltal a rendes bíróságok is képesek voltak gyorsan elbírálni a kereskedelmi 

ügyeket, és késedelem nélkül végrehajtható ítéleteket hozni. A városi bíróságokon a 

választottbíráskodás és az ítélkezés közötti különbség időnként minimális volt.52 Az átiratok 

vizsgálata, valamint a jogilag releváns szövegek átadása és terjesztése azt mutatja, hogy a 

hatóságok által készített írásos dokumentumok döntő szerepet játszhattak a kereskedők 

közötti konfliktusok megoldásában. Az ilyen dokumentumok használata világossá teszi, hogy 

a közintézmények milyen fontos szerepet játszottak a magánviták kezelésében.53 A bírósági 
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és a bíróságon kívüli, a közjogi és a magánjogi konfliktusmegoldás közötti szigorú kettősség 

tehát fontos összefüggéseket takar el, és ezért mesterséges és félrevezető. 

 

 

 

III. A döntéshozók a konfliktusos ügyekben és a jogi igények végrehajtása során 

 

 

1. Jogászok, jogi szakértők és kereskedők mint döntéshozók 

 

Minden vita lefolyása és eredménye attól függ, hogy milyen típusú vezető és döntéshozó vesz 

részt az eljárásban, és milyen konfliktuskezelési szabályokat alkalmaznak. Itt most csak az 

elsőt vizsgáljuk meg e szempontok közül. A középkorban a kereskedők általában csak az 

egyházi bíróságokon találtak jogi szakértőket; az összes más fórumokon a Max Weber-i 

értelemben vett tiszteletbeli bírókkal volt dolguk.54 Ezek az emberek az urak bizalmas 

köréhez tartozó, megbízható személyek lehettek, vagy a kereskedővárosokban a városi elit 

rokonai. Egyes esetekben ezek a tiszteletbeli bírák szintén kereskedők voltak, akik a tanács 

vagy a világi bírói székbe jutottak. A római jog XV. és XVI. századi egyre szélesebb körű 

recepciójával azonban az egyházi bíróságokon kívül is kiemelkedő szerephez jutottak a jogi 

és jogi gondolkodásban valamilyen háttérrel rendelkező bírák. A nemzetközi 

kereskedelemben részt vevő városok egyre több feladatot bíztak a tanult jogászokra, és a 

jogászok magasabb társadalmi státuszba is kerültek, gyakran a tanács tagjai lettek.55 Voltak 

olyan városok, ahol a jogtudományi tanulmányok a polgármesteri tisztség betöltésének 

feltételévé váltak. A kereskedelmi, valamint a politikai jogvitákban a tapasztalt, de jogilag 

nem képzett kereskedőket gyakran jogászok váltották fel bíróként. 

         Ehelyett a kereskedők új szerepet kaptak a döntés befolyásolásában: a szakértői tanúk 

vagy amici curiae szerepét. Antwerpenben lehetőség volt arra, hogy kiválasztott kereskedőket 

törvényesen felfogadott amici curiae-ként hívjanak fel. Ők a helyi szokásokról tanúskodtak, 

vagy különleges bizottságokra hivatkoztak. Franciaországból valószínűleg 1480 körül 

érkeztek Antwerpenbe az "Enqu?tes par turbe" (egy olyan eljárás, amelynek célja annak 

megállapítása, hogy egy vitatott szokás valóban létezik-e egy szakértői csoport vallomása 

alapján). Bizonyos, hogy csak néhány esetben neveztek meg kereskedelmi szakértőket; 

többnyire jogi végzettséggel rendelkező, volt vagy aktív városi tisztviselőket választottak ki 

erre a feladatra.  56Az egyik eddig kevéssé vizsgált forrás az úgynevezett "parere", azaz a 

helyi kereskedelmi szokásokról tájékoztatást adó merkantilis iratok. 57 

      Ennek fényében a magán- és közjogi igazságszolgáltatás közötti javasolt kettősség még 

elégtelenebbnek tűnik. Míg a "magánjogi megoldások" híveinek perspektívája azt emelte ki, 

hogy a bíróságon kívüli konfliktuskezelés hatékonyabb, mint a bírói erőfeszítések, kevés 

bizonyíték van arra, hogy a történelmi szereplők problémaként tekintettek volna a jogi 

szakértők és a kereskedők funkcionális megkülönböztetésére. Ennek egyik oka az lehet, hogy 

a kereskedők gyors, végleges és olcsó konfliktusmegoldáshoz fűződő stabilnak tűnő érdeke 

olyan feltételezés, amelyet kontextusba kell helyezni. 

 

 

2. A konfliktusok gyors és lassú rendezése - A társadalmi beágyazottság és a 

    kereskedelmi konfliktusszabályozás 

 

 

Eddig nem vették kellőképpen figyelembe a kereskedelmi konfliktusok rendezésének időbeli 

dimenzióját. Ehelyett a kereskedők gyors döntésekben való érdekeltségét, amely abból fakad, 
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hogy alig várták, hogy továbbléphessenek a következő kereskedelmi tranzakcióikra, eddig 

egyszerűen feltételezték. Ez a kép azonban főként a késő középkori szezonális vásárok 

rendszerének és az idegen és bizonytalan környezetben élő idegen kereskedő elképzelésének 

vizsgálatából származik. A konfliktusok rendezésének ezen idődimenziójának 

megkérdőjelezése történeti-antropológiai perspektívát kínál a premodern kereskedelmi 

konfliktusszabályozás elemzéséhez, mint a prekapitalista gazdaság gyakorlataihoz, ahol a 

jogi, gazdasági és politikai cselekvések társadalmi és teológiai szemantikába ágyazódtak. 58 

       A kereskedelmi konfliktusok többsége ugyanis nem a nemzetközi kereskedelem névtelen 

területén zajlott, hanem inkább regionális kontextusban vagy olyan kis világokban, 

amelyekben az ellenfelek szorosan összefonódtak. Üzlettársak, családtagok, barátok, sőt 

városi uralkodók és uralkodók is hatást gyakoroltak a konfliktusokra, szolidaritást 

tanúsítottak, de ugyanakkor saját érdekeiket követték.59 A konfliktusban érintettek közötti 

kapcsolati hálóban volt lehetőség arra, hogy a szemben álló felet engedmények felajánlására 

manőverezzék. A jövőben nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a kultúrtörténet, a 

szociológia és az etnológia fogalmainak és megközelítéseinek. Az újabb kutatások rámutattak 

az olyan nem anyagi erőforrások, mint a hitelképesség, a becsület és a bizalom nagy 

jelentőségére a kereskedelmi tranzakciókban, amelyek a hírnévtől és a személyes 

kapcsolatoktól függtek. 60 

       Ami ezt a társadalmi beágyazottságot illeti, a hosszú eljárási idő nem jelentheti 

automatikusan a premodern igazságszolgáltatás bizonyítékát. A függőben lévő 

követeléseknek valójában előnyei is lehettek, mert teret nyitottak a tárgyalásoknak. A legtöbb 

kereskedő számára úgy tűnik, hogy a fő céljuk az volt, hogy hitelképesek maradjanak, és 

képesek legyenek cselekedni és kereskedni. A konfliktusokban való részvétel veszélyeztette 

ezt a társadalmi tőkét, ugyanakkor a jogi érdekek érvényesítésére való hajlandóság 

demonstrálásával stratégiát jelentett annak fenntartására és kiterjesztésére. 61 

      Fontos továbbá a transzregionális vitákban való képviselet lehetőségének kérdése. Üzleti 

partnereken és tényezőkön, más hálózati tagokon és kereskedelmi telephelyeken, valamint 

önkormányzati és szuverén diplomatákon keresztül lehetőség nyílt a helyettesítésre; ez azt 

jelentette, hogy a bíróságon való személyes jelenlét nem volt feltétlenül kötelező. A kétoldalú 

konfliktusok nagyobb társadalmi mezőbe való beágyazásához fontosak voltak a helyi 

viszonyokat ismerő érdekképviseletek is. Az ilyen közvetítők különösen jelentős csoportját a 

közvetítők alkották. Fontos szerepet játszottak a külföldi kereskedők közötti konfliktusokban; 

ez azonban aligha érthető meg pusztán az igazságszolgáltatásra vonatkozó források alapján.62  

A különböző szerepekben és funkciókban való részvétel miatt lojalitási konfliktusok 

alakulhattak ki, de a másik oldalon olyan egyének jelentek meg, akik e többszörös részvétel 

miatt különösen alkalmasak voltak arra, hogy "(kulturális) közvetítők" legyenek. Így például a 

velencei konzulok a mamlúk Alexandriában nem kizárólag a szülővárosuk kereskedőinek 

érdekeit képviselték, hanem a szultán számára adminisztratív feladatokat is elláttak. 

Döntőbíróként, lobbistaként és a nemzetközi kereskedők kozmopolita, soknemzetiségű 

csoportjának tagjaként működtek, amelyben katolikusok, ortodox keresztények és zsidók is 

voltak.63 Hasonló állítás tehető a brókerekről és a "szállítókról" a középkori brugge-i 

világpiacon. Ha a kereskedők támaszkodhattak ezekre a brókerekre, helyi hatóságokra és 

barátokra, sok esetben módjuk volt arra, hogy a konfliktusokat a lehető leggyorsabban és 

legolcsóbban, de társadalmi helyzetüket védő módon oldják meg. Ennek következtében a 

konkrét konfliktusok társadalmi beágyazottsága - mind az erőszak alkalmazása tekintetében, 

mind általánosabban - a leggondosabb figyelmet érdemli. 

 

 

3. Erőalkalmazás: Kereskedők mint áldozatok és elkövetők 
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A bíróságok legnagyobb előnye a közvetítéssel és a konszenzussal szemben mindig is az volt, 

és a mai napig az, hogy a bíróságok rendelkezésére áll az erő alkalmazása, mint a követelések 

érvényesítésének ultima ratio-ja. A nem hajlandó adós fizetésre kényszeríthető; azonban a 

nemzetközi kereskedők számára olyan társadalmakban, ahol nincs állami monopólium az 

erőszak alkalmazására, ez a segítség nem mindig állt rendelkezésükre. Ezt a tárgyalási 

szférájuk bővítésére szolgáló számos fórum és norma alkalmazásával kellett kompenzálniuk. 

Ez sok esetben magában foglalta az erőszak alkalmazását is; a kereskedők nemcsak áldozatai, 

hanem elkövetői is voltak az erőszakos konfliktusmegoldásnak. Míg a régebbi kutatások a 

viszályokat a középkori társadalom kizárólagos strukturális jellemzőjének tekintették, 

amelyből állt nemesekből és parasztokból álló társadalomnak, a városokat és a kereskedőket 

pedig a viszálykodás száműzésére törekvő, haladó, racionális erőknek tekintették, az utóbbi 

időben ezt a gyakorlatot általánosabbnak értelmezték, és mint ilyen, a konfliktuskezelés 

szerves részét képezte. A kereskedők nemcsak áldozatként vettek részt a viszálykodásban, 

hanem aktívan is viszálykodtak követeléseik érvényesítésére. Oliver Volckart azt javasolta, 

hogy a viszálykodást a konfliktuskerülés és -megoldás racionális stratégiájának tekintsük a 

nem állami gazdaságokban, 64de az erőszakos konfliktuskezelés gyakorlatait inkább a kis 

világok társadalmilag beágyazott konfliktusgyakorlatainak részeként kellene elemezni, ahol 

nemcsak a gazdasági tőkét kérdőjelezték meg és tárgyalták meg a konfliktusban, hanem a 

kereskedői elit státuszát, hírnevét, hitelképességét és habitusát is. 

      A városi lakosság felsőbb rétegei a város határain kívüli elit hálózatához kapcsolódtak, és 

erős szálakkal kötődtek az arisztokrata társadalomhoz. Gazdasági kapcsolatban álltak a 

nemesekkel, és másolták habitusukat. Így a kereskedők befolyásos segítséget találhattak a 

hűbérbirtokaikhoz. A viszályok, valamint a jogi követelések egyszerű végrehajtása a 

hatóságok által kibocsátott végrehajtási okmányok alapján (például az úgynevezett hadiárverő 

levelek, vagy akár a letartóztatás vagy a lefoglalás, valamint az önellátás vagy a katonai 

felszerelés céljából történő rekvirálás): mindezek a lehetőségek a jogi gyakorlatok egyetlen 

csomagját alkotják, amelyek együttesen tekintve alapját képezik annak, hogy valaki 

elvehessen valamit valaki mástól.65Itt a lefoglalások a cselekvések és reakciók láncolatának 

láncszemei voltak, amelyeket mindig kísérte a tárgyalási és egyeztetési ajánlatok, így a 

konfliktusok ritkán eszkalálódtak teljesen. 

      A kereskedők erőszakos megközelítése az áruk lefoglalásával mindenekelőtt azért volt 

működőképes, mert így nagy nyomást lehetett gyakorolni a konfliktus távoli ellenfeleire. A 

visszatartott áruk emellett fenntartották a gazdasági és politikai cselekvőképességet. Még ha a 

lefoglalásból nem is következett a tulajdonjogok végleges átruházása, a lefoglalt árukhoz való 

folyamodás mindenképpen a rövid távú pénzügyi és gazdasági kockázatok elkerülését 

szolgálhatta. Ez a kereskedők szülővárosai számára kellemetlenebb volt, mint maguknak a 

kereskedőknek, mivel a viszályok és a végrehajtási intézkedések gyakran elhúzódtak és 

időnként eszkalálódhattak. Emiatt ezek a városok gyakran igyekeztek fegyelmezni 

polgáraikat, és óvatosan kényszerítették tárgyalásra az ellenfelet. Az áruk lefoglalása esetén 

az érintett városok igyekeztek listákat készíteni az összes elkobzott áruról, hogy biztosítsák a 

lefoglalás elvi visszafordíthatóságát, és a lehetőségekhez mérten segítsék az áruk 

visszaszolgáltatását. 66 

       Lényeges, hogy ezekben a különböző gyakorlatokban és érvekben, amelyekre a szereplők 

hivatkoztak viselkedésük legitimálása érdekében, nem egy objektív, megrögzött jogrend 

értelmében vett jogi intézményekről van szó. Ésszerűbb ezeket igazolási narratívákként 

értelmezni - olyan érvelési mintázatokként, amelyek strukturálták a konfliktusban részt vevő 

felek közötti interakciót. Hogy nyersen fogalmazzak, e gyakorlatok absztrakt legitimitását 

nagyon ritkán kérdőjelezték meg, de konkrét gyakorlásuk újra és újra megtörtént.67 Ebben az 

értelemben az erőszak funkciója a kereskedelmi konfliktusszabályozásban ismét rávilágít a 

premodern kereskedők konfliktuskezelésének ambivalens paramétereire - nyilvános és magán, 
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bírósági és bíróságon kívüli, tárgyalás és konfrontáció, kriminalizáció és igazolás között a 

premodern jogi pluralizmusban. 

 

 

IV. Következtetések 

 

 

Itt megmutattuk, hogy a "bíróságon kívüli vagy bírósági" bináris felfogás nem felel meg 

annak a történelmi valóságnak, ahogyan a modernitás előtti kereskedők az érdekeiket 

előmozdították. A konfliktuskezelés fórumai számosak voltak, és a jogi és jogon kívüli 

szabályok variációinak gazdagsága kaotikusan széles volt. Így nem lehet egyetlen 

alternatíváról beszélni, mert a tapasztalt piaci szereplők, ha kétségek merültek fel, több 

billentyűzeten is tudtak játszani. A konfliktusoknak vagy gyorsan véget vetettek, vagy 

hagyták, hogy az opportunizmusnak megfelelően főjenek; az erőszakot vagy elítélték, vagy 

indokolták, vagy akár maga a kereskedő követte el. A modernitás előtti társadalmakban, 

amelyek nem rendelkeztek sem átfogó állami igazságszolgáltatási rendszerrel, sem az erőszak 

monopóliumával, a módok és eszközök, amelyekkel a kereskedők meg tudták védeni 

érdekeiket, túlságosan összetettek és bonyolultak voltak ahhoz, hogy egyetlen egyszerű 

alternatívára lehessen őket redukálni. 
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                                                   23. A feudális jog 
                                                               Dirk Heirbaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Az előző generáció történészei a feudalizmust a Karolingok alkotásának tekintették, amely 

elsősorban birodalmuk szívében volt fellelhető. Susan Reynolds azonban 1994-ben 

lerombolta ezt a nézetet: a feudalizmus nem középkori, hanem a kora újkor terméke, bár a 

középkori Libri Feudorumban gyökerezik. Reynoldsnak és másoknak igazuk volt, amikor a 

régi nézeteket támadták, másrészt azonban a legújabb kutatások azt is kimutatták, hogy 

legalább négy úttörő régióban a feudalizmus már a XI. században, a Libri Feudorum előtt 

megjelenik. Ez utóbbi azonban hozzájárult a feudalizmus elterjedéséhez Európa más részein. 

Az eredmény nem egy olyan feudalizmus-modell volt, amelyet egész Európában szolgaian 

követtek, és amely a feudalizmus megszűnéséig állandó maradt. Csak regionális 

feudalizmusok léteztek, amelyek nagyban eltértek a hagyományos kézikönyvek modelljétől. 

Kulcsszavak: feudalizmus, feudális jog, Libri Feudorum, szász tükör, vazallus, haszonbérlet, 

hűbér, hűbérbirtok, Karoling Birodalom, feudális forradalom, egyenrangúak ítélete 

 

 

 

 

I. Bevezetés: Hogyan veszítette el a feudalizmus tanulmányozása a régi felfogását, és 

hogyan keresi még mindig az alternatívát? 

 

 

A feudalizmus sokféle jelentéssel bíró kifejezés. Egyesek szerint minden olyan 

agrártársadalmat leír, amelyben a gazdag urak elnyomják a szegény parasztokat. A 

legszigorúbb értelemben azonban a feudalizmus az urakról, vazallusokról és hűbérurakról 

szól, és ez a szöveg a feudalizmus szót csak ebben az értelemben használja. A feudalizmus 

így a feudális jog megfelelőjévé válik, amely tartalmazza a hűbérbirtokokat létrehozó és 

szabályozó szabályokat, a stabil jövedelmet biztosító jogokat, valamint az urak és vazallusok 

közötti kapcsolat egyéb aspektusait. A feudalizmus a hűbérbirtokot jelentő latin feodum vagy 

feudum szóból származik. Etimológiája nem teljesen világos. Az egyik népszerű magyarázat 

szerint a feodum a germán faihu (marha, vö. a mai németben Vieh) és od (jó) szavakból ered. 

Kissé furcsának tűnik azonban, hogy a hűbér eredeti jelentése "jószág" lenne, mivel a 

hűbérnek semmi köze nem volt a szarvasmarhákhoz, sem a tágabb értelemben vett 

ingóságokhoz. Vannak más magyarázatok is. A legvalószínűbb a faw (korlátozott, vö. kevés) 

és az od, olyan tulajdon, amely felett korlátozott jogokkal rendelkezik valaki. A fief ekkor 

éles ellentétben állna az alloddal (latinul: allodium, az al (teljes) és az od (tulajdon) 

összetételével), amelynek birtokosa minden joggal rendelkezett felette. 1 

       Amint ez a kis etimológiai kitérő is mutatja, a feudalizmus sok vitát váltott ki, de sokáig 

konszenzus volt a főbb elemeiről. Nem sokkal a második világháború után François-Louis 
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Ganshof belga jogtörténész mintaszerű tankönyvet írt: Qu'est-ce que la féodalité? (Mi a 

feudalizmus?). A könyv címében egy kérdés szerepelt, amelyre aztán részletesen válaszolt. 

Ganshof munkája kiemelkedett, de nemzedékének más szerzői is voltak, mint Bloch, 

Boutruche, Mitteis vagy Strayer, akik mesteri bevezetőket írtak a feudalizmusról. Könyveik 

azonban csak azért lehettek ennyire világosak, mert a szerzők bizonyos rövidítéseket 

alkalmaztak. A "ganshofiánus" feudalizmus ennek legszélsőségesebb példája. Ganshof 

számára a feudalizmus a Karolingok teremtménye volt. Így a feudalizmus ígéretföldje a 

magas középkorban a korábbi Karoling Birodalom szívét, a Loire és a Rajna közötti területet 

jelentette. Minden, ami e folyókon túl volt, nem volt az igazi, hanem csak halvány utánzat. 

Még Európának ezen a részén belül is egyes régiók kiemelkedőbbek voltak, mint mások. 

Flandria megye túlzottan nagy figyelmet kapott. Marc Bloch egyik feudalizmusról szóló cikke 

ugyanannyi példát tartalmazott Flandriából, mint egész Európából együttvéve.2 Miután a 

feudalizmus "perifériáját" elvetették, csak a magas középkort tekintették központi időszaknak. 

A késő középkorban a feudalizmus már túl volt a virágkorán, és így ismét csak nem volt 

méltó a figyelemre. A feudalizmus e szemléletének kronológiai és földrajzi korlátozása óriási 

előnyt jelentett a feudalizmus nagy szakértői számára: elhanyagolhatták a magterületen kívüli 

forrásokat vagy a későbbi időszakokat. Ennek még a feudalizmusról szóló legnagyobb 

szöveg, a Libri Feudorum, a hűbéri könyvek is áldozatul esett. A középkori jogtudósok olyan 

fontosnak tartották ezt a szöveget, hogy megkapta a végső előléptetést, a Corpus iuris 

civilisbe való felvételét, de a feudalizmusról szóló vezető modern szerzők nagyrészt 

figyelmen kívül hagyták. Ez önmagában is meglepő, de utólag még érthetetlenebb, hogy az ő 

nézetük egészen az 1990-es évek elejéig fennmaradt. 

    Ganshofot és társait a mediterrán országokból érte a legnagyobb kritika. Körülbelül 1980-

tól kezdve a mediterrán térség történészei szembeszálltak az uralkodó narratívával, rámutatva, 

hogy a feudalizmus az ő vidékükön valóban különbözött az északi feudalizmustól, de ettől 

függetlenül ugyanolyan valóságos volt. Néhányan közülük még meg is próbálták fordítani a 

kockát, azt állítva, hogy a feudalizmus igazi földje a dél volt. Ezt azonban nem tették 

általános támadássá. Ez már megtörtént Elizabeth A. R. Brown 1974-es cikkében, 3aki a 

feudalizmus "zsarnoksága" ellen lázadt. Meg akart szabadulni ettől a XVII. századból 

származó konstrukciótól, és középkori jelenségekre hivatkozott. A  után az -ism utótag 

elhagyása után maga a "feudális" szó továbbra is használható volt, de csak akkor, ha az a 

hűbérbirtokokra vonatkozott. 

    Brown elégedetlenségét részben szemantikai probléma okozta. Az angol nyelvben csak egy 

szó van, a "feudalizmus". Más nyelvekben két szó is előfordulhat (pl. francia: féodalisme és 

féodalité; német: Feudalismus és Lehnswesen), és ez lehetővé teszi a kutatók számára, hogy 

megkülönböztessék a feudalizmus szűkebb, csak a hűbérbirtokra utaló értelmezését a tágabb 

értelmezéstől, amely a középkori társadalom számos más aspektusára is kiterjedhet. Brown 

figyelmeztető lövése és a mediterrán tanulmányok azonban nem változtatták meg alapvetően 

a feudalizmusról alkotott nézeteket. Ez 1994-ben történt, amikor Susan Reynolds kiadta a 

Fiefs and Vassals. A középkori bizonyítékok újraértelmezve. Észrevette, hogy a korábbi 

generációk meglehetősen liberálisan értelmezték forrásaikat. Amint egy szöveg olyan 

kontextusból származott, amelyet feudálisnak tekintettek, úgy értelmezték, még akkor is, ha a 

szövegben más szavakat használtak, mint a hűbéres vagy a vazallus, és sok más jelentéssel is 

bírhatott. Miután Reynolds kiszűrte a korai és a magas középkori források indokolatlan 

értelmezéseit, arra a következtetésre jutott, hogy a feudalizmus valóban későbbi konstrukció. 

A vazallust mint túlságosan semmitmondó fogalmat elvetette, és a hűbérbirtokot sem hagyta 

érintetlenül. A hűbérbirtok, vagy inkább a mi fogalmunk róla nem középkori, hanem a kora 

újkor terméke, bár gyökerei a már említett középkori Libri Feudorumban gyökereznek. 

Sokakat sokkolt, hogy Reynolds teljesen lerombolta a feudalizmus régi koncepcióját. Nem 

lehetett többé olyan központi helyet tulajdonítani a hűbérbirtoknak, hogy a magas középkor 
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társadalmát feudális társadalomnak lehessen nevezni, mint Marc Bloch híres, azonos című 

könyvében. Kétségtelen, hogy a feudalizmus fontos volt, de sok más dolog is, mint például az 

egyház, a királyság vagy a városok, hogy csak néhányat említsek. Reynolds teljesen világossá 

tette, hogy a régi nézet téves, de nem mutatott be alternatívát. Lerombolt, de nem épített. 1994 

után számos értékes konferencia a feudalizmusról folytatta a régi nézetek megkérdőjelezését, 

de nem nyújtott új, következetes narratívát. Úgy tűnik, hogy a feudalizmus tanulmányozása 

még mindig nem heverte ki a kapott "felütést". Ritkák az új általános európai tankönyvek. Két 

kis könyv jelent meg Németországban, de egy biztonsággal megmaradt a Szent Római 

Birodalmon belül. Eddig az egyetlen kísérlet a feudalizmus új szintézisére Steffen Patzold 

német nyelvű könyve, és ennek a könyvnek is megvannak a maga korlátai. A magas 

középkorra vonatkozóan csak néhány kulcsfontosságú régiót vizsgál, a késő középkorra 

vonatkozóan pedig Az Ages nem terjed túl Németországon. Úgy tűnik, hogy ennél 

messzebbre jelenleg nem lehet menni, mivel a Reynoldsot figyelembe vevő, mélyreható 

regionális tanulmányok ritkák. 

       Mindazonáltal a feudális jog történetének néhány körvonala felvázolható. Egyrészt 

világossá teszik, hogy Reynoldsnak és másoknak igazuk volt a régi nézetek támadásában, 

másrészt azonban azt is megmutatják, hogy létezett a feudalizmusnak egy középkori valósága, 

amely nem mindig kapcsolódott a Libri Feudorumhoz. 

 

 

 

II. Karoling feudalizmus: Valóság vagy kiméra? 

 

 

Ganshof és kollégái nem hagytak kétséget afelől, hogy a Karoling Birodalomban létezett 

feudalizmus. A Loire és a Rajna közötti területen már a Meroving-dinasztia idején a szabad 

emberek egy úr szolgálatába álltak, és szabadságukat egy különleges oklevéllel, a 

commendatio-val tartották fenn. Az ilyen személyekre a kelta eredetű vazallus volt a szó, de 

ez csak egy szó volt a többi között, és csak a kilencedik században vált népszerűvé. Az urak 

földet adhattak hűbéreseiknek, hogy biztosítsák megélhetésüket. Ha ez utóbbiak kedvező 

feltételekkel, azaz munkadíj és bérleti díj nélkül vagy legalábbis alacsony bérleti díjjal 

rendelkeztek, akkor a földet benefice (beneficium) volt. A beneficium legelterjedtebb formája 

a római korba nyúlt vissza, a precarium, amelyet a bérlő kérésére kapott (latinul preces, innen 

a név), és amelyet a haszonbérlő bármikor visszavehetett. A Merovingok alatt a vazallusok és 

a beneficiumok még két önálló intézményt alkottak. A Karolingok alatt, pontosabban a 

nyolcadik század elején a kettő összekapcsolódott, és Nagy Károly idejétől kezdve ez a 

kapcsolat jogi szabály is volt. Ahhoz, hogy valaki benefíciumot kapjon egy urától, annak 

hűbéresévé kellett válnia, és a benefícium forrásait urának szolgálatára kellett fordítania. A 

feudalizmus tehát egy személyes (hűbériség) és egy valós elem (a jótékonyság) egyesülése. 

Ebben az egységben a hűbériség dominált. Csak a vazallusok kaphattak jótéteményeket, és ha 

nem teljesítették kötelezettségeiket, elvesztették azokat. A Karolingok széles körben 

alkalmazták a feudalizmust. Segített nekik abban, hogy az arisztokráciát a dinasztiájukhoz 

kössék, a tisztségeket jótétemény formájában tartották, és a vazallusok alkották a hadseregek 

nagy részét. A rendszer gyorsan fejlődött. A vazallusoknak saját vazallusaik, azaz al-

vazallusaik voltak. Egyesek több úr hűbéreseivé váltak, és a hűbéresek erősebb jogokat 

szereztek a jótéteményeik felett. Az úr nem vehette el a jótéteményt, ha az embere hűségesen 

szolgálta őt. Ráadásul, míg eredetileg a jótétemények nem voltak örökölhetők, szokássá vált, 

hogy az ember a fiára örökli őket, legalábbis a birodalom nyugati részén. A feudalizmus a 

végére olyannyira meghatározóvá vált a Karoling Birodalom számára, hogy hozzájárult a 
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bukásához. A hatalmas arisztokraták a feudalizmust saját hatalmi bázisuk kiépítésére 

használták fel, és a királyi hatalmat figyelmen kívül hagyva területi fejedelmekké váltak. 

       A jelenlegi történetírásban nem sok maradt meg a Karoling feudalizmus klasszikus 

szemléletéből. Reynolds, de Oliver Salten4és Brigitte Kasten is számos olyan írást közöl, 

amelyek 5érveket tartalmaznak a Karoling feudalizmus ellen. Ha például a vazallus vagy a 

benefice helyett más kifejezéseket használtak, akkor nem szabad feltételeznünk, hogy a 

karoling források a feudalizmusra utalnak. Azonban még ha egy forrás vazallusokról és 

benefice-okról beszél is, ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ezek a klasszikus 

tankönyvek modellje szerint vazallusok és benefice-ok. A benefice például jelenthetett 

egyszerűen bármilyen jótéteményt általában, és még akkor is, ha földterületre alkalmazták, 

nem kellett hűbérbirtokot jelentenie. Kasten azt állítja, hogy a kifejezés a prekariát, nem pedig 

a hűbérbirtokot írta le, és ez még körülbelül 1100-ig így is maradt. Ez Európa egyes részein 

talán egy kicsit túl radikálisnak tűnik. Kasten munkáját azonban még nem lehet teljes 

mértékben megítélni, mivel a prekariáról szóló könyve még csak most készül, és egyelőre 

csak néhány cikk áll rendelkezésre. Mindazonáltal világosnak kell lennie, hogy mivel a 

karoling korszakra nézve maguk a benefice és a vazallusi jogviszonyok vitatottá váltak, ez 

még inkább igaz az egyesülésükre, ami szükséges ahhoz, hogy feudalizmusról beszélhessünk. 

A Karoling-modell más elemeit is kritizálták. Matthias Becher,6 Kasten és Reynolds munkái 

után már nem lehet feltételezni, hogy az arisztokrácia vazallusok lettek volna. Ha például a 

vazallusok grófokká váltak, forrásaink már nem nevezik őket vazallusoknak. Ez úgy tűnik, 

hogy az új státuszuk alatt volt. A grófok és mások nem hűbérbirtokosként viselték hivatalukat. 

Roman Deutinger szintén megcáfolta a hátsó vazallusok és a többszörös vazallusi viszonyok 

gondolatát a Karoling-korban.7 Mindezek alapján kétséges, hogy a Karoling-korban létezett-e 

teljesen kifejlett feudalizmus. Még ha létezett is volna, akkor sem jelentett volna sokat. 

Walther Kienast 1990-ben felsorolta a Karoling-korban feljegyzett hűbéreseket.8 Az 

eredmények túlságosan soványak ahhoz, hogy a vazallusi viszony a Karoling Birodalom 

meghatározó intézménye lett volna. Mindazonáltal ostobaság lenne teljesen elvetni a 

Karoling-korszakot, mert mint alább látni fogjuk, a fejlett feudalizmus úttörő régiói korábban 

mind a Karoling Birodalomhoz tartoztak. Ez csakis az embrionális karoling feudalizmusban 

rejlő közös gyökerekkel magyarázható. Ráadásul az új kutatást maga is megkérdőjelezheti, 

hogy túlságosan kritikus a forrásokkal szemben. Röviden: kevesebb volt, mint amit Ganshof 

és mások feltételeztek, de több lehetett, mint amit kritikusai hajlandóak látni. 

 

 

III. A feudális mutáció és a feudalizmus úttörői 

 

 

Ha a teljes feudalizmus nem a Karoling-korban alakult ki, akkor felmerül a kérdés, hogy 

mikor lépett a színre. E kérdés eldöntéséhez először is foglalkoznunk kell a francia 

történetírásban folyó vitával, amely nem sokkal Ganshof könyvének első megjelenése után 

kezdődött, és átterjedt néhány más országra is. Georges Duby 1953-ban a burgundiai Mâcon 

régióról írta szakdolgozatát. Azt állította, hogy a középkori társadalom gyökeresen 

megváltozott az 1000. év körül. Egy feudális "forradalom" (franciául mutáció, de ennek a 

szónak angolul más jelentése van) elsöpörte a Karoling állam maradványait, és a feudális 

társadalom vette át a helyét. 9Duby tézise számos francia tudós Franciaországot vagy a 

mediterrán országokat tanulmányozó könyvének mintájául szolgált. Feudális forradalma 

akkor került be a történetírásba, amikor 1980-ban Jean-Pierre Poly és Eric Bournazel róla 

nevezte el a feudalizmusról szóló új, vezető francia tankönyvet, bár a feudális forradalomról 

szóló vita csak az 1991-es újrakiadást követően indult meg. A feudális forradalom gondolata 

minden oldalról kritikát és támogatást egyaránt kiváltott. Egy marxista gazdaságtörténész még 
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brutálisabb és mélyebb változást látott benne, mint Poly és Bournazel vagy Duby, 10míg az 

amerikai Thomas Bisson politikai jelenséggé redukálta. 11Dominique Barthélemy tagadta, 

hogy a társadalom radikális átalakulása történt volna, de azt állította, hogy a változás 

fokozatos volt. 

       Amennyiben a múlttal való radikális szakítás érzékelhető, az a dokumentációs 

gyakorlatban bekövetkezett változásoknak köszönhető. Inkább a források változtak, mint a 

mögöttük álló valóság.12 Mostanra az eredeti érvek közül sok megcáfolódott. Ironikus módon 

a legújabb kutatások azt mutatják, hogy még Duby saját Mâconjában sem történt hirtelen 

szakítás a múlttal 1000 körül. 13A probléma az, hogy az egész vita sosem a megfelelő 

alapokról indult. Franciaország akkoriban annyira megosztott volt, hogy furcsa lett volna, ha 

néhány évtized alatt az egész királyságban, nemhogy máshol, a társadalom teljes átalakulása 

végbemegy. 

       Értelmesebb Franciaország egyes régióit vizsgálni, és minden egyes esetben 

meghatározni, hogy történt-e változás, milyen ütemben zajlott, és a társadalom mely elemeire 

volt hatással. Florian Mazel francia történész felismerte Franciaország e regionális 

sokszínűségét, amikor a 888-1180 közötti korszakról szóló, többkötetes kötetének azt a címet 

adta. Franciaország története: Féodalités, feudalizmusok.14 Tágabb értelemben ez a 

regionális megközelítés az európai feudalizmus többi részére is érvényes, de egyelőre még 

többnyire hiányoznak a regionális tanulmányok. Steffen Patzold, Thomas Bisson cikkére 

építve, 2012-ben néhány úttörő régiót azonosított: Észak-Olaszországot, 15Flandriát, 16Dél-

Franciaországot 17és Katalóniát. A 18pontosság kedvéért talán jobb lenne Észak-Olaszország 

helyett Lombardiáról, Dél-Franciaország helyett pedig Languedocról beszélni. További 

regionális tanulmányok további ígéretes területeket tárhatnak fel. Dominique Barthélemy 

kimutatta, hogy a tizedik és tizenegyedik században oklevelekben szegény észak-

franciaországi elbeszélő források új olvasata arra enged következtetni, hogy az észak-francia 

feudalizmus régebbi volt, mint azt Reynolds hajlandó lenne megengedni. Másrészt az is 

lehetséges, hogy a jövő történészei bírálni fogják a jelenlegi történetírást, és úgy döntenek, 

hogy végül is egyik régiónk nem volt előfutár. Nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt. Ha 

hiányoznak a korabeli források, a történésznek rendkívül óvatosnak kell lennie, amikor a 

későbbi anyagból következtetéseket von le, de túl óvatos is lehet, ha bármilyen későbbi 

szöveget elutasít, vagy ha a 100 százalékos bizonyíték hiányát a hiány bizonyítékának tekinti. 

      Néhány következtetést azonban már most le lehet vonni. E négy régióban a feudalizmus a 

XI. században jelenik meg. Érdekes módon úgy tűnik, hogy egyiket sem befolyásolta a másik. 

Mindegyiknek saját feudalizmusa volt. Ez ellentmond Reynolds tézisének, miszerint a Libri 

Feudorum a feudalizmus eredete. Még érdekesebb, hogy ezeknek a régióknak voltak olyan 

szomszédaik, amelyek lemaradtak mögöttük, és csak később követték őket. Például 

Languedoc és Provence mindkettő a mai Dél-Franciaországban található, de az előbbiben a 

feudalizmus korán, az utóbbiban későn virágzott.19 Ebben az autonóm fejlődési kontextusban 

az úttörő régiók mindegyike kialakította a saját feudalizmusát, amely teljesen különbözött a 

többitől. Flandriában a hódolat elengedhetetlen volt ahhoz, hogy valaki az úr hűbérese legyen, 

Lombardiában nem volt, Languedocban a hódolat jelen volt, de nem volt szükséges. 

Katalóniát nehéz elképzelni az írásos megállapodások (convenientiae) nélkül, 20de 

Flandriában a rituálék domináltak. Amint ezek a példák mutatják, a változatosság és nem az 

egységesség volt a neve. a játék neve. Ezért nem lehet egyetlen magyarázat arra, hogy 

miért voltak ezek a régiók mások előtt. Flandria erős karoling hagyományokkal rendelkezett, 

és a feudalizmus felemelkedése a grófhoz - aki a feudalizmus személyes elemét, a vazallusi 

kötelezettségeket hatalma eszközeként használta - és a családhoz kapcsolódott, amely a 

reálelemet, a hűbérbirtokot használta fel érdekei szolgálatában. A flamand szokás a 

legidősebb fiúnak ítélte a hűbéri örökösödést, hogy a családfő hatalma ne csökkenjen. 

Lombardiában azonban a feudalizmus mozgatórugója az alsóbbrendű vazallusok voltak, akik 
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a hűbéri jogban nagyobb biztonságot láttak a jogcímükhöz, mivel a hűbérúrnak egy 

egyenrangúakból álló bírósághoz kellett fordulnia ahhoz, hogy megfossza őket, és a hűbéri 

örökséget egyenlően osztották fel. Röviden, minden régiónak megvolt a maga egyedi 

története. Azonban mind a négy régió egykor a Karoling Birodalomhoz tartozott, és ezt még 

tovább kell vizsgálni. A négy régió közös jellemzője az is, hogy fejlett gazdasággal 

rendelkeztek, és ez ismét óvatosságra kell, hogy intsen bennünket. Könnyen lehet, hogy jobb 

gazdasági helyzetük biztosította, hogy feudalizmusuk jobban dokumentált volt. 

 

 

IV. A feudalizmus elterjedése és a Libri Feudorum 

 

 

A XII. század második felétől a feudalizmus Európa más részein is terjedni kezdett. Ennek 

döntő eleme volt a fejedelmi hatalom kialakulása. Azok a fejedelmek, akik ellenőrizni akarták 

a helyi urakat, a feudalizmust eszközként használhatták a megfékezésükre. Ebben segítséget 

kaptak a bürokratáktól, így ez a második lépcsőfokú feudalizmus tehát szervezettebb és 

strukturáltabb lehetett. Franciaországban a fordulópontot Fülöp Ágoston király hozta el a XII. 

század végén. A király megpróbált egy világos hierarchiát létrehozni, amelynek élén ő állt. Ez 

azt jelentette, hogy ő maga többé nem lehetett senki embere, míg Franciaország nagy 

fejedelmeinek el kellett ismerniük őt uruknak. Csak a királyi felhatalmazás legitimálta őket. A 

tizenkét legmagasabb rangú nemes és klerikus a franciaországi peer címet kapta, hogy 

megkülönböztesse őket a király többi vazallusától. Németország esetében, ahol a király 

hatalma erősebb maradt, mint Franciaországban, a történetírás sokáig azt állította, hogy a 

monarchia fenntartotta a karoling feudalizmust. A legújabb kutatások teljesen elvetették ezt az 

elképzelést. A királyi hatalom csak Barbarossa Frigyes óta, a XII. század második felében 

kezdte használni a feudalizmust. Sőt, a legújabb tanulmányok azt állítják, hogy a feudalizmus 

áttörése Barbarossa Frigyes alatt talán korlátozottabb volt, mint eddig feltételezték. Ez óriási 

változásokat eredményezett a németországi feudalizmusról alkotott nézeteinkben. Például úgy 

tűnik, hogy a német hercegségek csak a XIII. században. A birodalom azonban "behemót" 

volt, és a helyzet helyenként más lehetett. Amint Nieus jelzi, a kis egyházi fejedelemség, 

Cambrai lehetett a feudalizmus egyik legkorábbi alkalmazója Európában. Ismétlem, további 

regionális tanulmányokra van égető szükség. 

      Angliában, mint máshol, a hagyományos nézet szerint a feudalizmusnak régi gyökerei 

voltak. A régi Round/Freeman vita elsősorban az 1066-os normann hódítás hatásairól szólt. 

Míg Freeman azt állította, hogy a feudalizmus még a hódítás előtt kialakult, Round szerint a 

normannok importálták azt Franciaországból. A Reynolds-tábor szerint a feudalizmus nem 

létezett az angolszász Angliában, és a normannok sem hozták be Angliába, mivel hazájukban 

maga a feudalizmus még nem volt teljesen kifejlődve. Nehéz ebben teljesen biztosra menni, 

mivel nem rendelkezünk friss tanulmányokkal a tizenegyedik és tizenkettedik századi 

normandiai feudalizmusról21, és az észak-francia feudalizmus általában véve is érettebb 

lehetett, mint azt Reynolds és hívei hajlandóak elismerni. Angliában a feudalizmus lett a 

földbirtoklás általános formája, és az a mag, amelyből a common law kinőtt.22 A teljesen 

kifejlett angol feudalizmus első nyomainak vizsgálata ezért elkerülhetetlenül 

összekapcsolódik azzal a kérdéssel, hogy mikor született meg a common law. A korabeli 

franciaországi és németországi változásokkal való párhuzamok azt mutatják, hogy S. F. C. 

Milsom hipotézise, miszerint II. Henrik a common law nagy megteremtője, jogos lehet.23 A 

feudalizmus Dél-Itáliában, Skóciában és a keresztes lovagállamokban is megjelent, bár 

Reynolds szerint később, mint azt a korábbi történetírás feltételezte, de ez azon a 

feltételezésen alapul, hogy a normannoknál nem volt feudalizmus, és figyelmen kívül hagyja 

a keresztes lovagok szerepét olyan régiókból, mint Flandria és Languedoc. A Katalónián és 
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Észak- és Közép-Európán kívüli Spanyolország esetében nehezebb megítélni, hogy a 

feudalizmus ott valaha is áttört-e, és ha igen, milyen mértékben. A helyi történészek 

beszámolói állíthatják, hogy a feudalizmus jelen volt, de a legtöbb esetben annak, amit ez alatt 

értenek, semmi köze az ebben a cikkben vizsgált hűbéri és vazallusi feudalizmushoz. A 

külföldi történészek, akik aztán az ő munkájukra építenek, a feudalizmus egy formáját látják 

ezekben az országokban, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az teljesen más volt. 

       A feudalizmus sikerének Európa nagy részén több magyarázata is van. Susan Reynolds 

úgy véli, hogy fő mozgatórugója a királyok és a bürokraták szövetsége volt, akiket az 

egyetemeken képeztek ki a tanult jogban, többek között a Libri Feudorumban. Több 

megjegyzés is helyénvaló. Először is, nem a királyok voltak az egyetlen fejedelmek, akik a 

feudális jogot használták. Németországban végül nem a birodalom központi hatalma, hanem a 

területi fejedelmek profitáltak leginkább a feudális jog fejlődéséből. Ez segített nekik abban, 

hogy a királyoknál nagyobb ellenőrzést szerezzenek a területeik felett. Franciaországban a 

fejlődés nem ment ilyen messzire, mivel a király sikeresebben tartotta fenn magának a 

feudalizmus előnyeit. A francia királyok például már a tizenharmadik század második felétől 

kezdve ragaszkodhattak ahhoz, hogy a király iránti hűség felülmúlja a más urak iránti 

hódolatot. Úgy tűnik, hogy ez általában véve működött, kivéve, ha a francia király a helyi 

fejedelem javára szóló, erősen meggyökeresedett hagyományokkal szembesült. Az 1297-es és 

1300-as francia-flamand háborúk idején például a flamand gróf iránti hűség minden mással 

szemben dominált, a flamand nemesek által a királynak tett ellenkező értelmű eskü 

ellenére.24Angliában mind az angolszász királyok példája, mind a normandiai hercegi 

hatalom nem engedett meg riválisokat. Ha valami, akkor az angol feudális jog több szabályt 

tartalmazott az uralkodó javára, mint más feudalizmusok. A középkori angolok még így sem 

gondolták, hogy 1066-ban minden föld a hódítás jogán a királyé volt, tehát mindenki a 

királytól kapta a földjét. 

       A királyok és fejedelmek a Libri Feudorumot ismerő bürokratákra támaszkodtak. Ez 

utóbbi a középkorban a Corpus iuris civilis részévé vált, 25de gyökeresen különbözött annak 

többi részétől. Nem római örökség volt, hanem a középkor eredeti alkotása. Olyan 

gyűjtemény volt, amely a magas középkorban Észak-Itáliában keringett, és különféle 

szövegeket tartalmazott: az észak-itáliai római királyok császárainak jogszabályait, 

szokásjogot, esetjogot, véleményeket és leveleket. Összeállítói összegyűjtötték mindazt, amit 

hasznosnak találtak, anélkül, hogy különösebb rendet teremtettek volna benne. Nem ritka, 

hogy a Libri ismétli vagy ellentmond önmagának. A legismertebb példa erre a hűbéri eskü, 

amelynek a Libri Feudorum két változatát rögzíti. Mivel a Libri Feudorum inkább 

forrásanyaggyűjtemény volt, mint strukturáltabb szöveg, folyamatosan fejlődött. A legrégebbi 

szöveg, amelyet tartalmaz, II. Konrád császár 1037-es rendelete. Az észak-itáliai lombard 

joggal foglalkozó jogtudósok Páviában több rövidebb értekezést írtak erről a rendeletről. 

Obertus de Orto és Gerardus Cagapistus milánói bíráknak köszönhető a Libri Feodorum első, 

nem sokkal 1150 után készült változata, amely Obertusról kapta a nevét. Tartalmazza a paviai 

anyagokat, de korabeli szövegeket is, különösen Obertus két levelét a fiához. Mivel ez utóbbi 

nem tanult feudális jogot bolognai tanulmányai során, apja oktatta őt e témákra. Milánóból a 

Libri Feudorum Veronába került, ahol egy második változatot is írtak. Bár e második 

változathoz Jacobus de Ardizone neve fűződik, ő maga nem használta azt. Valamikor a 

tizenharmadik század közepén Accursius Bolognában készített egy harmadik változatot, és 

nem sokkal később következett a standard változat, a Vulgata beépítése a Corpus iuris 

civilisbe. Ez óriási esemény volt. A középkorból származó eredeti alkotás csatlakozott a 

Jusztiniánustól származó szöveghez. Ez a császárok által hozott jogszabályoknak 

köszönhetően vált lehetségessé. Libriben foglaltaknak köszönhetően. Ráadásul 1200 

körül Pillius of Medecina már írt egy első apparátust, amelyre Accursius építhette a Libri 

Feudorum Glossa ordinaria-ját. 26 
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       A Corpus iuris civilisbe való integrációjának köszönhetően a Libri Feudorum a ius 

commune nyomdokaiba léphetett egész Európában. Németországban a császárral való 

kapcsolat adta meg a második lábát. A Libri Feudorum jelentőségét azonban nem szabad 

túlbecsülni. Reynolds a feudalizmus elterjedését a Libri Feudorum hatásával akarja 

magyarázni, de túl sok olyan jelenség van, amelyet figyelmen kívül hagy, vagy nem tud 

megmagyarázni. Először is, a Libri Feudorum nem tartozott a középkori jogi karok szokásos 

tananyagához. Azok a diákok, akik nem hallgatták a róla szóló rendkívüli előadásokat, nem 

nagyon ismerhették. 27Ráadásul a Libri Feudorum csak a lombardiai helyi feudális joggal 

foglalkozott, ami akadályozta egyetemes vonzerejét. Voltak alternatívák is. Franciaországban 

számos helyi szerző írta le a regionális feudális szokásokat, Katalóniában a barcelonai 

Usatges,28 a keresztes államokban a jeruzsálemi Assises, 29Angliában a common law 

szerzői, mint Glanvill a XII. században és Bracton a XIII. században, és ott voltak a 

jogszabályok is, mint a francia király számos rendelete vagy a Hainaut grófjának 1200-as 

feudális chartája. A Libri Feudorum alternatívái közül kiemelkedik a XIII. század eleji szász 

tükör Feudális törvénye. 30Sajnos a kutatás a közelmúltig még a Libri Feudorumnál is jobban 

elhanyagolta. A Szász Tükör Feudális Törvénye számos apparátust szült glosszák formájában, 

és remélhetőleg a mostani kiadásuk új kutatásokra ösztönöz. A Libri Feudorumhoz hasonlóan 

úgy tűnik, hogy a Saxon Mirror Feudális Törvénye is a nem feudális jog árnyékában állt. 

Kevésbé volt elterjedt, mint a Szász Tükör földtörvénye, noha a szöveg a Feudális 

törvényekkel kezdődött, és a földtörvény csak későbbi kiegészítés volt. 31 

       Nyilvánvaló, hogy a feudalizmus sikeréért nem kizárólag a Libri Feudorum volt felelős. 

Nem ez volt az egyetlen nagy feudális szöveg, és voltak olyan régiók, ahol a feudalizmus már 

a Libri Feudorum előtt is létezett. Egyelőre azonban nehéz pontosan nyomon követni, hogy 

mely hatások játszottak szerepet egy adott régióban. Például Magdeburg térségében, a szász 

tükör hazájában, a szász tükör korai hatása lehetett a Libri Feudorum, de ha igen, akkor 

ez nem sok nyomot hagyott a Szász Tükör Feudális Törvénykönyvében. A Szász Tükör késő 

középkori glosszáinak szerzői jól ismerték a római jogot, de csak nagyon kivételesen idézik a 

Libri Feudorumot. 32Katalónia hatását Spanyolország többi részére még tovább kell 

vizsgálni. A XII. században a barcelonai márgák Provence-t is birtokolták, de a feudalizmust 

nem ők hozták el ebbe a régióba. A gazdagabb és népesebb Flandria hatással volt a 

szomszédos alföldi fejedelemségekre, mindenekelőtt Hainaut-ra, amelynek időnként ugyanaz 

a fejedelme volt, mint Flandriának, de nem világos, hogy ez a befolyás milyen mélyre és 

milyen messzire terjedt. Úgy tűnik, hogy a primogenitúra és a női öröklés Flandriától keletre 

haladva veszít jelentőségéből. Röviden, bár még sok minden tisztázatlan, legalább abban 

biztosak lehetünk, hogy a Libri Feudorumnál többről volt szó. 

        A Libri Feudorum jelentőségének túlbecsülésének egyik oka az a homály, amelybe a 

nem tanult jogászok süllyedtek. A feudális jog még a Libri Feudorumban is nagyrészt a 

feudális bíróságok alkotása. A feudális jog egyik kulcseleme volt az egyenrangúak ítélkezése, 

amely megvédte az embert urának hatalommal való visszaélésével szemben. A bíróság ítélete 

kollektív aktus volt. Még ha egy oklevél meg is említi a bíróságon ülő vazallusok nevét, az 

nem utal az egyéni szerepükre. Az új szabályokat kitaláló zseni megkülönböztethetetlen a 

kollégáitól, akik csak igennel bólintottak a javaslataira. Számos 1300 körül keletkezett 

flamand szöveg azonban azt mutatja, hogy az udvar egy szóvivőn keresztül járt el, aki az ítélet 

szellemi szerzője volt, és mint ilyen, a legalkalmasabb személy arra, hogy azt az udvar 

elnökével közölje. A feudális bíróságok szóvivői a XII. századi Németországban, a XIII. 

századi Hainautban és a XII. és XIII. századi Angliában is megtalálhatók, és kétségtelen, hogy 

még több példa fog előkerülni, ha elkezdjük keresni őket. 33A szószólók nem egyetemen 

tanulták a szakmájukat, hanem úgy, hogy részt vettek a feudális bíróságok ülésein, és 

jegyzeteket készítettek pergamenlapokra. A legtöbben csak táskában őrizték jegyzeteiket, de 

néhányan a saját és kollégáik jegyzeteit használták fel a feudális jogról szóló művek 
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megírásának anyagaként. Legjobb esetben is csak egyetlen összeállító nevét ismerhetjük, 

noha sokan mások is hozzájárultak a munkájához. Például Eike von Repgow-t tartják a Szász 

Tükör szerzőjének, de minden valószínűség szerint ő csak az egyik atyja volt. Mivel a Libri 

Feudorum először az egyetemeken kívül terjedt el, helyénvaló lenne korai változatát is 

gyakorlóktól gyakorló szakembereknek szóló dokumentumgyűjteménynek tekinteni. 

          A feudalizmus felemelkedése a feudális források sajátos típusainak kialakulásához 

vezetett.34 Eleinte markáns különbség volt a mediterrán és Európa többi országa között. A 

mediterrán térségben az írásos dokumentumok a kezdetektől fogva jelen vannak. A Földközi-

tengeren kívül a szertartások és az azokat végignézők emlékezete fontosabb volt. Ez a korai, 

nem mediterrán feudalizmus történésze számára komoly problémát jelent. Az írott szövegek 

hiánya utalhat a feudalizmus hiányára, vagy csak a dokumentációnk hiányosságára. 

Angliában a XII. század második felében II. Henrik alatt létrejött a feudalizmus bürokráciája, 

de ennek nagyon konkrét célja volt. A hűbérbirtokosoknak, akik nem személyesen szolgálták 

a királyt, helyette adót, a scutage-t kellett fizetniük.35Egy másik kivételes északi régió 

Champagne, a nagy vásárok hazája, amelynek grófjai már a XII. század második felében 

szokatlan érdeklődést mutattak a feudális dokumentumok iránt. 36Az 1200 körüli évektől 

kezdve az írásos dokumentumok egyre gyakoribbá válnak Észak-Franciaország többi részén, 

Németalföldön és Németországban. A legegyszerűbb forma csupán a hűbérbirtokot igazoló 

uradalmi oklevél. Ennek megfelelője a férfi által kiadott oklevél volt, amely kijelenti, hogy 

megkapta a hűbérbirtokát, és ezentúl urát szolgálja. Az oklevél tartalmazhatta a hűbérbirtok 

részletes leírását, az úgynevezett dénombrementet. A hűbéruraknak listájuk is volt a 

vazallusokról, amit összeállítottak, amelyekből nagyon hamar hűbéri könyvek lettek, amelyek 

a hűbéresek és hűbérbirtokaik neveit sorolták fel, vagy hűbéri regiszterek, amelyek még több 

információt tartalmaztak. 

 

 

V. Későbbi feudalizmus 

 

 

A feudalizmus elterjedése meglehetősen egyenetlen volt. Még Franciaország vagy 

Németország egyes régióiban is csak a későbbi középkorban vált jelentőssé. A feudalizmus 

elhalványulhatott, majd hirtelen új életre kelhetett. Franciaországban és Itáliában a XIV. 

század végén és a XV. században újjáéledt az érdeklődés a feudalizmus iránt. Egy ilyen 

reneszánsz azonban ellenállásba is ütközhetett. Merész Károly, Burgundia hercege például 

kudarcot vallott abban a törekvésében, hogy több szolgálatot csikarjon ki a birtokain lévő 

hűbérbirtokosokból.37 A feudalizmus egyik utolsó nagy megújulása a tizennyolcadik századi 

Franciaországban zajlott le. Az a buzgalom, amellyel az urak megpróbálták visszaszerezni az 

illetményeiket, csak felbőszítette a lakosságot, és a feudalizmus bukásához vezetett. A 

feudalizmus ekkorra már nagyon összetetté vált. A késő középkortól kezdve mind a 

gyakorlói, mind a gyakorlói és a tudós jogtudósok is egyre finomabb megkülönböztetéseket 

kezdtek tenni az új hűbérbirtoktípusok között, amelyek a valós életben nem mindig voltak 

relevánsak (ezt a gyakorlatot a történészek még a huszadik században is folytatták). Zavarba 

ejtő módon az új típusú hűbérbirtokokra kitalált nevek nem mindig ugyanazt jelentették 

Európa-szerte. 

        Amikor 1500 körül a ius commune a mediterrán vagy az egyházon túl is kezdett hatni, a 

tanult jogászok nagyobb szerepet játszottak a feudalizmus világában. Ez nem jelenti azt, hogy 

a Libri Feudorum kiszorította volna a régi szokásokat. Még az olyan régiókban is, mint a 

Holland Köztársaság, amely a XVII. és XVIII. században lelkesen fogadta be a római jogot, a 

Libri Feudorum mindig a helyi szokások és jogszabályok mögé szorult.38 A Libri Feudorum 

azonban még azon jogászok számára is, akik büszkén ragaszkodtak saját regionális feudális 
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jogukhoz, hivatkozási pont lett. A XVI. századi Franciaországban mind a humanisták, mind a 

szokásjog tanult kommentátorai megvitatták a Libri Feudorum eredetét, és joggal jutottak arra 

a következtetésre, hogy az Észak-Itáliára vonatkozó XI. és XII. századi anyagon alapul, és így 

kevésbé releváns a franciák számára. 

       Sajnos aztán egy vita során vagy római, vagy ókori germán eredetűnek találták a 

hűbérbirtokokat, ami előrevetíti a románok és a germanisták közötti elkeseredett harcot a 

tizenkilencedik századi Németországban. Ráadásul elkezdték túlértékelni a hűbérbirtokok 

jelentőségét is, és kidolgozták a feudális rendszer eszméjét.39 Montesquieu-től kezdve a 

vezető értelmiségiek elszaladtak ettől az elképzeléstől. Számukra a feudalizmus egy olyan 

társadalom szinonimájává vált, amelyben az arisztokrácia erőszakkal uralkodik. Ebben az 

összefüggésben a feudalizmus 1789. augusztus 4-i francia forradalom általi eltörlése magától 

értetődő volt40, és a francia hadseregek a következő évtizedekben hódításaik során 

felszámolták a "feudalizmust". Anglia már 1660-ban megszabadult a feudalizmustól. Ennek 

ellenére a hűbérbirtokok egyik kategóriájának, a grand sergeanties-nek bizonyos aspektusai 

fennmaradtak, mivel rituális szerepet játszottak az új uralkodó megkoronázásakor. A Szent 

Római Birodalomban a feudalizmus szertartásai a birodalom 1806-os felbomlásáig 

életfontosságúak maradtak. A szertartásokban életre kelt a hódolat, a hűbériség és a beiktatás 

a birodalom és az azt alkotó államok közötti kapcsolatokban. A német fejedelemségeken belül 

Poroszország már 1717-ben megkezdte a hűbérbirtokok allodákká való átalakítását, de a 

német hűbérbirtokok végső halálhíre csak 1900-ban hangzott el, amikor a polgári 

törvénykönyv hatályba lépéséről szóló törvény megszüntette azokat. Skócia egészen 2004-ig 

kitartott a hűbérbirtokok mellett. A hűbérbirtokok utolsó európai bástyája, a Csatornaszigetek 

2007-ben dobta be a törölközőt. 

       A feudalizmus elhagyott minket, de nem örökség nélkül. Az úgynevezett francia csók 

például akár a feudális hódoltsági rituálé maradványa is lehet, amelyben az úr és az embere 

megcsókolták egymást. A szerződés csókkal való megpecsételése azonban általánosabb 

rituálé volt, amely valójában meglehetősen ritka volt a feudális jogban. A feudalizmus volt a 

parlamentarizmus és az alkotmányosság egyik gyökere. A fejedelemnek a vezető embereivel 

való konzultációs kötelezettségéből nőttek ki a parlamentek, először Spanyolországban az 

1188-as Cortes de Léonban. A feudális jog is hozzájárult ahhoz az elképzeléshez, hogy az 

alattvalóknak jogaik vannak, mivel a feudális viszony nem volt egyirányú. Egy uralkodó 

hűbéresei nem voltak egyszerű alattvalók, kötelezettségeik voltak urukkal szemben, de jogaik 

is voltak. Más alattvalók ezt az elképzelést felhasználhatták arra, hogy jogokat követeljenek 

maguknak. A Magna Carta tulajdonképpen erre példa. Az 1215-ös dokumentum leginkább 

János király főbérlői számára készült, de az összes angol ember szabadságjogainak 

szimbólumává fejlődött. Az 1127-8-as flamandiai események még jobb példát nyújtanak a 

feudalizmusnak a középkori alkotmányosság fejlődésére gyakorolt hatására. Flandria nagy 

városai nemcsak a hagyományos hűségeskü letételével fogadták új grófjukat, hanem azzal is, 

hogy képviselőik hódolatot tettek, mintha vazallusok lettek volna. Amikor a gróf később 

megszegte a szavát, Gent városa ezt az elképzelést a logikus végkifejletig vitte. Ha a város 

úgy viselkedett, mint egy hűbéres, amikor hódolatot tett, akkor ugyanúgy, mint egy hűbéres, 

és ugyanezt a szertartást alkalmazva meg is szakíthatta a vele fennálló köteléket.41 A 

feudalizmus korántsem volt az egyetlen tényező a középkori parlamentarizmus és 

alkotmányosság korai fejlődésében, de nem is elhanyagolható. 

 

 

VI. A feudalizmus intézményei 

 

 



 429 

A feudalizmusnak soha nem volt egyetlen olyan modellje, amelyet egész Európa 

rabszolgamód követett volna, és amely az évszázadok során állandó maradt volna. Csak 

regionális feudalizmusok léteztek, amelyek nagyban eltértek a hagyományos kézikönyvek 

modelljétől. Még a ganshofi modellhez legközelebb álló flamand feudalizmus a magas 

középkorban sem mindig felel meg annak. Mindazonáltal Ganshof műve még mindig értékes 

a magas- és késő középkor feudális intézményeinek első bevezetőjeként, amennyiben a kutató 

nem felejti el utólag ellenőrizni a forrásokban, hogy egy adott régióban egy adott pillanatban 

milyen volt a tényleges jog. Ráadásul a fejedelmek, urak, hűbérurak és jogászok számára a 

feudális és nem feudális szabályok és gyakorlatok csak eszközök voltak ahhoz, hogy 

megvalósítsák céljaik eléréséhez. Hogy egy adott helyzetben ténylegesen mit vettek a jog 

nagy raktárából, az a stratégiájuktól, eszközeiktől és ellenfeleiktől függött. 

       Az észak-francia feudalizmusban a hűbéri viszony három egymást követő szertartással 

kezdődött, illetve újult meg: a hódolattal, amelyben a férfi a kezét az ura kezébe tette; a 

hűséggel, amelyben megesküdött, hogy hűségesen szolgálja őt; és a beiktatással, a 

hűbérbirtok odaítélésével az úr által. Más régiókban ez a három nem mindig van jelen, mivel 

egy írásos dokumentum helyettesítheti őket. A sorrend is változhatott, és maguk a szertartások 

is változhattak. E rituálék egyike sem volt a feudalizmusnak fenntartva. Ez vonatkozik a férfi 

urával szembeni kötelességeire vonatkozó tipikus kifejezésre is. Segítséget és tanácsot kellett 

nyújtania (auxilium et consilium), de ez a kifejezés Hincmar reimsi Karoling érsekig nyúlik 

vissza, aki egyáltalán nem technikai feudális értelemben alkalmazta, 42és kevésbé volt 

általános kifejezés a feudális viszonyokban, mint azt feltételezik. A hagyományos irodalom 

hangsúlyozta a férfi azon kötelezettségét, hogy az uráért harcoljon, de a valóban feudális 

hadsereg ritka volt. A katonai szolgálatot pénzbeli fizetésre lehetett váltani, és azok a 

hűbérurak, akik saját fejedelmük hadseregében szolgáltak, ezt mindenekelőtt az ő 

alattvalóiként tették. A hűbéri viszony lehetővé tette a fejedelmek számára, hogy területükön 

várakat vegyenek át és helyőrséggel lássák el őket, de messze nem ez volt az egyetlen eszköz 

erre. A katonai szolgálatnál kevésbé látványos volt a férfi kötelessége, hogy ura udvarában 

üljön. Mégis központi jelentőségű volt a feudalizmus működése szempontjából. Sajnos, mint 

a feudalizmus történetét általában, a feudális udvarok történetét is teljesen újra kell írni. Nem 

szabad azt feltételezni, hogy a magas középkorban minden fejedelmi vagy főúri udvar 

szükségszerűen feudális udvar volt. A hűbéri bíróság garantálta a hűbérbirtokosok számára az 

egyenrangúak általi ítélkezést, de ez utóbbi általános középkori elv volt, amely nem kizárólag 

a feudalizmusra vonatkozott. Alulértékelt kötelezettség 43volt az embernek az a kötelessége, 

hogy kezességet vállaljon uráért. Ez azt jelentette, hogy arra kellett ösztönöznie urát, hogy 

tartsa be a szavát, és ha az mégis megszegte azt, meg kellett tagadnia a szolgálatot, vagy akár 

a másik oldalon kellett harcolnia. Sok más kötelezettség is lehetséges, az egyetlen korlátot a 

kortársak kreativitása jelenti. Egyes hűbérbirtokok még szabad hűbérbirtokok is voltak, 

szolgálati kötelezettség nélkül, de mégis hűséggel. Néhány hűbérbirtokosnak bérleti díjat 

kellett fizetnie, ami a nem hűbéri jogviszonyhoz közelítette őket, de az összeg ezekben az 

esetekben többnyire olyan alacsony volt, hogy a fizetés csak arra szolgált, hogy az érintett 

feleket minden évben emlékeztesse arra, hogy egy bizonyos birtokrész még mindig 

hűbérbirtok. 

       A régebbi irodalom a hűbéres kötelezettségei között említi a hűbéri "segélyek" kifizetését 

bizonyos különleges alkalmakkor. A legtöbb régióban azonban a legújabb kutatások nem 

találják a feudális adóztatásnak ezt a típusát. Ha létezett is, nem volt nagyon feudális. A 

hűbéres szerepe arra korlátozódott, hogy továbbadja urának azt, amit saját alattvalóitól 

szedett.44 Ennek érdekessége túlmutat az adójogon, és arra kell késztetnie bennünket, hogy 

újraértékeljük a középkori parlamenteket. A nemesek nem mindig azért ültek a 

parlamentekben, mert ők maguk fizettek adót, hanem azért, mert másokkal fizettették meg 

azt. A hűbéri viszonyok mind az urak, mind a férfiak számára jövedelmezőek voltak, így a 
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többes uraság Ganshof szerint már a IX. század végén, a római Deutinger szerint - aki talán 

túl szigorúan értelmezi forrásait - csak a XI. század közepén vált általánossá. Bármelyik 

kronológiát is vesszük alapul, a többes hűbériséggel járó problémák megoldása csak a XI. 

század közepén érkezett meg. Akinek két, egymással harcoló ura volt, az szembesült azzal a 

nehézséggel, hogy melyik oldalra álljon. A hűbériség kiutat kínált. A hűbérúr elsőbbséget 

élvezett a többi úrral szemben. A hűbérúr szó, amint Frippiat és Nieus kiderítette, már 1055-

ben megjelenik Reimsben, és felbukkan a következő két szövegben is Flandria és a közép-

franciaországi Vendôme vonatkozásában az 1070-es években, mindkét esetben egy 

generációval korábbi eseményeket írva le. Más vidékeken is elterjedt, de Németországban 

kevésbé volt sikeres, mivel az ottani uraknak volt alternatívája. Számíthattak ministeriales-

ükre, nemes szolgáikra, akiket a nem szabad státuszuk szorosabban kötött az urukhoz. A 

hűbériség saját sikerének áldozata lett, mivel az embereknek több uruk is lett, így új 

mechanizmusokra volt szükség az elsőbbség megállapításához. Ráadásul a fejedelmek 

megzavarták az egész rendszert azzal, hogy minden alattvalójuktól hűséget követeltek, 

függetlenül attól, hogy hűbéresek voltak-e. Mint már említettük, ez együtt járt a feudális 

viszonyok hierarchikus alapon történő strukturálására tett kísérletekkel, amelyek 

legszélsőségesebb formája a német Heerschildordnung (hadsereg pajzsrendje) volt. Minden 

seregpajzs a hierarchia egy-egy rétegét jelentette, és egy ember csak a fölötte lévő rétegekből 

tarthatott. A későbbi történetírás túl sokat adott erre, és megkonstruálta a feudális piramist. A 

valóságban a viszonyok dzsungele létezett, és minden elképzelhető helyzet a valóságban is 

megtörtént. Például Hollandia grófja, Vilmos a Scheldától nyugatra fekvő Zeelandot a 

flamand grófnőtől tartotta, aki maga is a birodalomtól tartotta azt. Amikor Vilmost a rómaiak 

királyává választották, ennek ellenére megígérte, hogy Holland grófjaként hódolatot tesz 

Margitnak azért, amit ő a rómaiak királyaként tőle tartott. 45Tekintettel ezekre a zavaros 

helyzetekre, jobb lenne a társadalmi hálózatelemzés terminológiájához fordulni, amely 

tökéletesen alkalmas a feudális kapcsolatok leírására. Ráadásul a társadalmi 

hálózatelemzéshez kiváló szoftverek állnak rendelkezésre, de a történészek eddig még nem 

alkalmazták a feudalizmusra. 

        Az úr kötelezettségei a hűbérbirtok körül összpontosultak, amely stabil jövedelmet 

biztosított. Amíg ez a feltétel teljesült, bármit lehetett hűbérben tartani. A feudalizmus 

ganshofi definíciója azt feltételezte, hogy az úr a hűbérbirtokot a saját vagyonából ítélte oda 

az embereinek, de ez nem élte túl a középkori valósággal való érintkezést. Egy ember 

átadhatott egy allodot az urának, hogy azt hűbérbirtokként megkapja.46A tanult jogtudósok 

ezt a feodum oblatumot zavarba ejtően "felajánlott hűbérnek" nevezték, holott a felajánlott 

birtok egy allod volt. Ennek egy változata volt az, amikor valaki az egyik urától birtokolt 

hűbérbirtokot bitorolta, hogy ezentúl egy másik urától birtokolhassa azt. Bármi legyen is a 

hűbéri adomány, eredetétől függetlenül, az urat garancia kötötte. Meg kellett védenie a 

hűbérbirtokos jogait, és kártalanítania kellett, ha ezt elmulasztotta, hacsak nem akarta 

elveszíteni a jövőbeli szolgálatait és hűségét. A feudalizmus megértése szempontjából döntő 

jelentőségű a hűbérúrnak ez a hűbérbirtok szavatossága az emberével szemben, amely az 

adásvétel esetén a mai horizontális szavatosság helyett vertikálisan működik, de ezt eddig 

csak Angliára vonatkozóan vizsgálták. 47A középkori hűbérbirtokossal szembesülő kutatónak 

mindig tisztában kell lennie azzal, hogy az ember mögött egy hatalmas lord sejlik fel. A 

hűbérbirtokkal szembesülő tanult jogászoknak azt a kérdést kellett megoldaniuk, hogy kinek a 

tulajdonában van: a lordnak vagy az emberének? Ahelyett, hogy az egyiket választották 

volna, felismerték, hogy mindkettőt tulajdonosnak lehet nevezni, bár különböző jogokkal, 

amit a terminológia is tükrözött. Az úrnak dominium directum (közvetlen tulajdon), az 

emberének dominium utile (analógia útján való tulajdon) volt. 48 

       Az örökölhetőség, amelyet egykor a feudalizmus eredeti szellemétől való eltérésnek 

tekintettek, valójában együtt járt vele, és talán a népszerűségének egyik fő oka volt. Gyakori 
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tévedés, hogy a feudális öröklést a férfi ősiséggel hozzák összefüggésbe. A legidősebb férfi 

örökölte apja összes hűbérbirtokát, de ez a rendszer leginkább Angliában található meg, 

Észak-Franciaországban és a birodalom legnyugatibb részén. A legtöbb más régióban nem 

volt primogenitúra. Hélene Débax egy, Reynolds munkájához majdnem hasonlóan alapvető 

jelentőségű könyvében még azt is állítja, hogy Európa nagy részén nem az egyéni, hanem a 

kollektív uradalom és a földbirtoklás dominált.49 A feudális primogenitúra hagyományos 

magyarázata az úrnak az oszthatatlanságban való érdeke. Ha az örökösök megosztották volna 

a hűbérbirtokot, már nem engedhették volna meg maguknak a páncél és a lovak költségeit, 

így uruk elveszítette volna szolgálataikat. Ez több dolgot figyelmen kívül hagy: sok hűbéres 

nem szolgált a hadseregben, más bevételi forrásaik voltak, és az urak üdvözölhették az 

örökösök közötti megosztást, ami kevésbé valószínűvé tette, hogy az utóbbiak olyan erősek 

lesznek, mint az apjuk. A hűbérbirtokok férfiúi elsőszülöttsége az arisztokrata család érdekeit 

szolgálta, mivel biztosította, hogy a családfő generációkon keresztül megőrizze vagyonát, és 

így hatalmának alapját. A hűbéri örökség abszolút oszthatatlansága csak akkor működhetett, 

ha más javak is rendelkezésre álltak, amelyeket a fiatalabb gyermekeknek ítéltek oda. Ha a 

nem feudális javak túlságosan szűkössé váltak, mert a hűbérbirtokok kiszorították azokat, a 

kontinentális megoldás az volt, hogy a fiatalabb gyermekeknek a hűbérbirtok kisebb részét 

ítélték oda, de az oroszlánrészt továbbra is a legidősebb fiúnak tartották fenn. Anglia egy 

másik alternatívát dolgozott ki: a közös európai tranzakciót használta egy harmadik fél 

használatára (ad opus, innen a használat, ami nem kapcsolódik a használni igéhez), amellyel 

egy férfi a halálos ágyán átruházhatta a hűbérbirtokát egy másikra, pontos utasításokkal, hogy 

fizesse ki az alamizsnáját és adósságait, és gondoskodjon özvegyéről és fiatalabb 

gyermekeiről, majd a fennmaradó részt adja át legidősebb fiának. 

       A természet nem mindig volt olyan kegyes, hogy egy haldokló férfit érett fiúval 

ajándékozzon meg. Ha kiskorúak örököltek, gyámra volt szükség. Egyes vidékeken a közös 

gyámsági szabályok elegendőek voltak. Máshol a feudális gyám vagy az örökös rokona volt, 

aki az örökös helyett szolgált, vagy az úr, aki az örökös kiskorúsága alatt átvette a birtokot. 

Amint ez utóbbi mutatja, a hangsúly az úr jogainak védelmén volt, nem pedig a kiskorú 

jogainak védelmén. Angliában a király prerogatív gyámsággal rendelkezett, ami azt jelentette, 

hogy amint egy hűbérbirtokot a királytól kapott, a kiskorú összes hűbérének jövedelmét 

élvezte. A király nem habozott eladni ezt a jövedelmező jogot másoknak. A gyámsághoz 

Angliában szorosan kapcsolódott a házasság, a gyámolt házastársának megválasztásához való 

jog. A kontinentális feudális jogban a párválasztásba való ilyen beavatkozás ritkábban fordult 

elő, és csak akkor, ha az örökös nő volt. A keresztes államokban a nőknek - legalábbis 

elméletben - valamivel nagyobb szabadságuk volt, mint Angliában, mivel a lordnak egy 

katonai kötelezettségekkel járó hűbérbirtok örökösnőjét három megfelelő rangú férfi közül 

kellett választania. A nők általi öröklés minden valószínűség szerint kezdettől fogva jelen volt 

mind Észak-, mind Dél-Franciaországban. Németországban és Észak-Itáliában nagyobb volt 

az ellenállás a női örökléssel szemben. Mind a Libri Feudorum, mind a Szász Tükör Feudális 

Törvénye elvben kizárja a női öröklést, de mindkettő tartalmaz kivételeket is, mintha 

összeállítóik tisztában lettek volna azzal, hogy nőgyűlöletüket nem mindenki osztja. 

         A hűbéres örökösnek adományt, örökösödési adót kell fizetnie az urának. Ez is egy 

olyan téma, amelyhez új kutatásokra van szükség, mivel úgy tűnik, hogy ezek az illetékek 

kevésbé voltak fontosak, mint eddig gondolták. Az urak a hűbérbirtok elidegenítéséhez való 

hozzájárulásukért is követelhettek fizetséget, ami szintén további vizsgálatra szorul, mivel a 

szerzők néha nem tesznek egyértelmű különbséget az úr beavatkozása és a hozzájárulás 

között. Az urak mindaddig elégedettek lehettek, amíg az ügylet nem veszélyeztette a jogaikat. 

A rokonok más kérdés. Ha szükség volt a beleegyezésükre, azt nehezebb volt megszerezni. 

Stephen White, akit számos angol-amerikai szerző követ, az 1100 körüli Nyugat-

Franciaországról szóló tanulmányában azt állítja, hogy a család beleegyezése abban az időben 
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nem jogilag kötelező erejű szokás volt,50 hanem inkább általánosan elfogadott gyakorlat. Ez 

azonban figyelmen kívül hagyja a német kutatásokat a kora- és a magas középkori jog 

51alapvetően eltérő jellegéről, és több összehasonlító tanulmányra van szükség. 

          A hűbéres a hűbéri bíróság ítélete alapján elveszíthette a hűbérbirtokát, ha hűtlen volt 

urához. A szankciók nem mindig voltak ilyen szigorúak. Az úr egy időre lefoglalhatta a 

hűbéres hasznát is, megbírságolhatta az emberét vagy megkegyelmezhetett neki. A német 

történetírásban, a figyelem kevésbé magára a hűbérbirtok elvesztésére, mint inkább annak 

következményeire irányult. Heinrich Mitteist, a meggyőződéses német nacionalistát 

megdöbbentették a francia és a német királyi hatalom eltérő útjai. Franciaország egy erős 

királlyal, Németország pedig fejedelemségek foltokban gazdagságával végezte. Mitteis ezt a 

különbséget a Leihezwanggal (visszahódítási kötelezettség) magyarázta. Ha egy hűbérbirtok 

visszaszállt a királyra, azt egy éven és egy napon belül vissza kellett adnia egy másik 

hűbéresnek. Ez azt jelentette, hogy a király nem bővíthette hatalmát, ha egy vazallusnak nem 

volt örököse vagy fellázadt. A német történészek elvetették Mitteis tézisét, de ez mutatja, 

hogy a feudalizmus klasszikus felfogása mennyire átható volt. Olyan erősnek tartották, hogy a 

feudális jog egyetlen különbsége magyarázatot adhatott a Franciaország és Németország 

közötti politikai fejlődésbeli különbségekre. 

 

 

 

 

VII. Következtetés 

 

A feudális jog tanulmányozása gyökeresen megváltozott. Azt hittük, hogy mindenre van 

válaszunk, de csak kérdések maradtak. Ez nem szabad, hogy túlságosan elszomorítson 

bennünket. Elvesztettük a régi bizonyosságokat, de már nem is vagyunk hozzájuk láncolva. A 

feudális jog most sok új kihívást jelent számunkra, ami csak ösztönözheti a kutatást. 
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     24. Jogi tudományosság. A jog forrásainak és módszereinek elmélete 
                                               Jan Schröder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A hozzájárulás a jog fogalmának fejlődéséről, valamint a jogi források és módszerek 

elméletéről szól a kora újkorban. A fejezet a kontinentális jogi irodalomra épít, különös 

tekintettel a Német Nemzetiségű Szent Római Birodalomra. A szerző két fejlődési szakaszt 

különböztet meg: 1. az 1500-tól 1650-ig tartó időszakot, amely a humanizmus korszakát öleli 

fel, és 2. a felvilágosodás korszakát 1650-től 1800-ig. Az első periódustól a másodikig 

változik a jog fogalma. Kb. 1650-ig a jognak ahhoz, hogy érvényben legyen, jogszerűnek és 

elfogadhatónak kellett lennie. A XVII. század közepétől kezdve a pozitív jog csak a 

törvényhozó akaratától függött, míg a természetjog a racionális jog teljes megtestesülésévé 

fejlődött. A fejezet bemutatja, hogy a jogfogalom változása milyen hatással volt a jogi 

módszertan egyes részeire. 

Kulcsszavak: jogtudomány, jogi módszertan, jogfogalom, jogforrások, érveléselmélet 

(Topica), értelmezéselmélet, természetjog, pozitív jog, usus modernus Pandectarum, 

humanizmus, jog rendszerezése. 

 

 

 

 

 

I. 1500-1650 

 

1. A fogalom és a jogforrások 

 

 

 

A kora újkori jogtudományt két meghatározó gondolat jellemzi: (1) a jog "eredendően 

értékes", igazságos és ésszerű rend, és (2) a jog töredékes,  ami azt jelenti, hogy a jog 

naturalista és pozitív (jogi és általános törvényi) tételek nem meríthetik ki, és azt 

folyamatosan ki kell egészíteni az aequitas-szal. 

 

 

a) A jog "belső értéke" (méltányosság, ésszerűség) 

 

A tizenhatodik és a tizenhetedik század eleji jogászok számára a "jog" (különösen annak 

tartalma) nem egyszerűen egy bíró szeszélyes találmánya. A jognak igazságosnak és 

ésszerűnek is kell lennie. Így a kora újkori jogtudomány a középkori hagyományt követi, 

hiszen már Aquinói Tamás is úgy írta le a törvényt, mint "a közjót szolgáló ésszerű rendet".1 

A jog eszméje tehát belső értékkel bír, és nem értéksemleges. Ez a jog minden egyes forrására 

is vonatkozik. Ezek vagy önmagukban érvényesek, mint a természetjog, vagy pozitív 



 437 

(kikényszerített), mint a törvény és a szokásjog. Különbséget tesznek az isteni és az emberi 

törvények között. Az isteni törvényeket az Ó- és Újszövetségből vezetik le (ahol egyes 

esetekben sok minden vitatott), és igazságossága automatikus, mint a természetjog esetében. 

De az emberi törvényeknek is igazságosnak és ésszerűnek kell lenniük, mint a jognak 

általában. Egy világi uralkodó által létrehozott struktúra tehát nem elegendő. Ebből 

következik, hogy egy ésszerűtlen, igazságtalan emberi törvény nem is törvény2, hanem 

egyszerűen semmis, legalábbis ha felülír egy jusnaturalista normát - például úgy dönt, hogy 

minden ember rabszolga. Végül a szokásjog nemcsak gyakorlatot és jogi meggyőződést 

feltételez. A többi emberi jogforráshoz hasonlóan nem pusztán tényszerű léte miatt érvényes, 

hanem azért is, mert racionális (rationabilis), tehát nem mond ellent a természeti és az isteni 

jognak. 

 

 

b) A jog töredékes jellege 

 

A jog tökéletlensége különösen világosan megmutatkozik a természetjog tanában. Szigorúan 

véve kettős érvényessége van: a bibliai kinyilatkoztatás és a "természetes" igazságosság. 

Racionális bizonyítására azonban csak szórványosan történtek kísérletek. A XVI. században 

és a XVII. század elején a természetjog alig haladta meg a Tízparancsolatot. Igaz, a 

Tízparancsolat egyes tételeiből gyakran vontak le messzebbre mutató következtetéseket. 

Például az igazság kimondásának kötelezettségét a szerződések szentségének alapjaként 

tételezték. Összességében azonban a természetjog töredékes és szerkezetileg hiányos maradt. 

Így például a természetjogon alapuló gyilkolás tilalma létezett, de gyakorlatilag nem léteztek 

minősítő rendelkezések a jogosultságról (önvédelem) és a közvetlen okról. Hasonlóképpen, a 

szerződéses kötelezettségek is a természetjogon alapulnak, de nincsenek meg azok a 

szabályok, amelyek korlátozzák ezeket a kötelezettségeket, például a teljesítéssel vagy a 

hitelező jogképtelensége esetén.3 Ilyen esetekben a pozitív jognak ki kell egészítenie a 

természetjogot, vagy, ha a pozitív szabályozás is hiányzik, az aequitas-t. Ezért az aequitas a 

természetjog mellett jogforrás. 

 

 

2. A jogi tudományosság módszerei 

 

 

A kora újkori jogászoknak a jogról és a jogforrásokról alkotott elképzelései számos részletben 

rányomták bélyegüket a módszereikre is. A jog belső értéke (I.1.a. szakasz) mindenekelőtt az 

értelmezés elméletében (I.1.b. szakasz) sűrűsödött össze. A jog töredékessége (I.1.b. szakasz) 

volt felelős az érveléselmélet (toposz) megszületéséért a XVI. században és a XVII. század 

elején (I. 2.a. szakasz). Csak fokozatosan kezdett kialakulni a tudományos rendszerépítés 

elmélete (I. 2.c szakasz). 

 

 

a) Érveléselmélet (Toposz) 

 

A topoi (egyes számban toposz) Arisztotelészig nyúlik vissza, és elsősorban Cicero és 

Boethius fejlesztette tovább az ókori irodalomban; a középkorban is tovább ápolták. A kora 

újkorban a logika részének tekintették őket. A következtetés-tan összefüggésében a 

megdönthetetlen következtetések, az "apodiktikus", és a téves következtetések, a 

"szofisztikus" között helyezkedtek el. Más szóval, a topikus következtetések nem voltak sem 

abszolút biztosak és igazak, sem egyértelműen hamisak. 4Következtetéseik valószínűek, 
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probabilisek voltak, ami eleinte csak annyit jelentett, hogy a vitában megengedettek voltak. 

Később azonban azt jelentette, hogy igazak (verosimilis) is lehetnek.  

        A topikus érveléselmélet alapja a topikok, lokuszok vagy helyek katalógusa volt, ahol 

érveket lehet találni. Ilyen helyek voltak például a hasonló, a különböző, az ellentétes, az 

előző, az azt követő, az egymástól függő, az összehasonlítás és így tovább, de az emberi 

tanúságtétel is. Minden toposzhoz bizonyos diktumokat rendeltek, amelyeket be lehetett 

építeni egy következtetésbe. Így a hasonlót (locus a simili) a következő diktumban találták 

meg: "a hasonlónak hasonló következményei vannak", az ellentéthez pedig az "ellentéteknek 

ellentétes következményei vannak" (locus a contrariis) diktumot rendelték. Hasonlóképpen az 

egymásrautaltság (locus a correlativis) beépült a következő diktumba: "ahol az egyik fél 

egymásrautaltságban van, ott a másik is" stb. Az emberi tanúvallomásokra a következő 

érvényesült: "Minden megbízható szakemberben meg kell bízni a saját tudományágában 

(művészet, tudomány)"; ebből a maximából született a jogtudósok communis opinio 

valószínűsíthető helyességéről szóló tanítás. Az analógiából való következtetés tana mellett - 

amely a toposz a similián alapult - ez volt talán a toposz alkalmazásának legfontosabb esete. 

      A topoi feltételezte a törvény hiányosságát, és nem győzte le azt. Nem alkottak módszert a 

teljes joganyag felmérésére, rendszerezésére és rendszerezésére. Ehelyett egyszerűen csak 

haladtak egyik ügytől a másikig, egyéni jogi tételek sokaságát sorakoztatva egymás mellé. A 

topoi-t azonban még a XVI. században is azonosították a tudományos találmányokkal 

általában; a topoi tartalmazott "mindent, amit egy dologról el lehet mondani".5 Mindenekelőtt 

az argumentum a simili lett az alapja számos olyan műveletnek, amelyek a jogot fejlesztették. 

Ily módon a római laesio enormis törvényt kibővítették. A római jog szerint (C.4.44.2.) az 

ingatlant eladó személy elállhatott a szerződéstől, vagy owelty-t követelhetett, ha a vételár a 

tényleges érték felénél kevesebbet tett ki. Ezt a simili kiterjesztették a talán így hátrányos 

helyzetű vevőkre, az ingóságok vásárlására, és végül még más kétoldalú szerződésekre is 

(bérleti, haszonbérleti, szolgáltatási és munkaszerződésekre stb.).6 Ezen kívül nemcsak az 

egyes szabályozások, hanem az egy tárgyra vonatkozó normák teljes megtestesülései is 

átkerültek a simili más tárgyakra. Például a szerződések és a végrendeletek, a kiskorúak és az 

elmebetegek, a kiskorúak és az állam között (a meghatalmazás szükségessége tekintetében) 

jogi hasonlóságokat ismertek fel, és az egyik tárgyra vonatkozó szabályokat alkalmazták a 

másikra. Később, a tizennyolcadik századi természetjogban és a tizenkilencedik századi 

pandektisztikában átfogó koncepciókat és jogi javaslatokat dolgoztak ki (jogügylet, 

jogképtelenség, meghatalmazás). De egy szabály aktuális átvitele egyik esetről a másikra 

megfelelt a XVI. század töredékes jogi gondolkodásának. 

 

 

b) A jogértelmezés elmélete 

 

A jogértelmezés tana korábban a "hermeneutika" néven alakult ki, amely minden modern 

szövegkutatásra vonatkozik. Ennek középpontjában a Digesták különböző rendelkezései 

álltak, mindenekelőtt az 1., 3. (De legibus senatusque consultis et longa consuetudine) és az 

50., 17. (De diversis regulis iuris antiqui) címekből. A római joggal szemben azonban a XVI. 

és XVII. században fokozatosan elterjedt az a gondolat, hogy a jogértelmezésnek nem 

egyszerűen a jogfejlődéssel, hanem mindenekelőtt a jog értelmének, a mens-nek a 

megállapításával kell foglalkoznia. Ehhez különböző segédeszközök álltak rendelkezésre, 

amelyek közül a legfontosabbak a következők voltak: a szó tényleges vagy technikai értelme, 

a szövegkörnyezet, az anyag, a téves vagy abszurd következtetések elkerülése, a szokásos 

nyelvhasználat, a jóindulatúbb következtetés. Feltűnik, hogy a történelem hiányzik ebből a 

katalógusból. Ez azonban egy olyan korban történt, amikor minden jognak önmagában 

értékesnek kellett lennie, azaz ésszerűnek és igazságosnak, és végső soron nem váratlanul. A 
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szerzők számára a korai modern kori szerzők számára a törvény mens-je megfelelt a 

ratio-nak7 , és a ratio számukra a törvény ésszerű és célszerű alapját jelentette, nem pedig 

annak esetlegesen önkényes történelmi okait. 

        Az elképzelt jog belső értéke és ésszerűsége határozza meg tehát a jog megalkotásának 

általános célját; ugyanakkor ezek határozzák meg a megalkotás speciális szabályait is. 

Különbség van deklaratív, korlátozó és extenzív konstrukció között, de a gyakorlatban csak 

deklaratív és extenzív. Ennek oka, hogy a mens szerinti minden konstrukció, még a korlátozó 

és az extenzív megfogalmazástól eltérő is, még mindig a jelentésen belül marad, és így 

"deklaratív" vagy "átfogó". Az egyetlen önálló eset az extenzív konstrukció lenne, amely 

szintén túlmutat a mens-en, és így fejleszti a jogot (és ebben az esetben már nem különbözik a 

fent említett argumentum a simili használatától). Ebben rejlik a tényleges nehézség, és az író 

több traktátusban is mérlegelte, hogy ez megengedett-e és mikor. A háttérben itt a római 

szokásjog ratio scripta-jától eltérő számos "statútum" áll, akár itáliai önkormányzati 

rendeletekről, akár más törvényhozók normáiról volt szó. Az értelmezők nem tudták ezeket 

egyszerűen kiiktatni, hanem a jog ésszerűsége és igazságossága érdekében kívántak határt 

húzni alkalmazásuk között. Emiatt a "korrekciós" törvényeket - ebben az értelemben 

mindenekelőtt a közös római jogot visszavonó törvényeket - nem terjesztették ki. Kivételt 

csak az úgynevezett "passzív" kiterjesztés, vagyis a korrekciós törvények kiterjesztése a már 

szabályozott tényekre engedett meg, és abban az esetben, ha éppen a törvény kiterjesztésével 

az aequitasnak vagy a római jognak megfelelő ésszerű eredményt értek el. Ugyanez 

vonatkozott az "exorbitáns" törvényekre is, amelyek olyanok voltak, amelyek nem egészen 

felülírtak egy régebbi normát, hanem inkább korlátozták azt. Mindenesetre nem lehetett őket 

kiterjeszteni, ha irracionálisak voltak, ami ismét és mindenekelőtt azt jelentette: nem feleltek 

meg a római jognak. A "visszataszító" törvények egy harmadik csoportot alkottak, amelyek a 

csalárd vagy tiltott cselekmények hátrányos jogkövetkezményeinek adtak hangot. Itt  a 

kiterjesztés csak akkor volt megengedett, ha az nem vezetett szabálytalan, abszurd vagy 

irracionális következményekhez. Az egyik példát igen részletesen tárgyalták: a gabona 

kivitelét tiltó törvényt. Kiterjeszthető-e a liszt vagy akár a zöldségek kivitelére? Ha a 

kizárólag öszvérrel történő kivitel tilos volt, akkor a lovak és szekerek használata is 

törvényellenes volt? Ezekre a kérdésekre többnyire nemleges választ kaptak. A tilalom 

korlátozta a természetes szabadságot, ésszerűtlen volt, így további kiterjesztése szóba sem 

jöhetett. A korlátozó kiterjesztésnél is figyelembe kellett venni az ésszerűséget és a 

méltányosságot. Ha egy törvény túlságosan tágan volt megfogalmazva, és így igazságtalan 

volt, akkor az aequitas alapján lehetett korlátozni. 

 

 

c) A rendszerek tudományos létrehozásának elmélete 

 

Tekintettel a törvény töredékességére és hiányosságára, önmagában véve nem volt szükség a 

rendszerek tudományos létrehozásának elméletére. Valójában a középkori jogtudósok nem is 

érdeklődtek iránta. A jog - például a Corpus iuris civilis normái, mindenekelőtt annak 

legfontosabb része, a Digesták (pandekták) - forrás szerint szerveződött, és nem egy új 

rendszerbe állították. 

       A rendszerekkel szembeni ellenállás enyhülése a tizenhatodik századi humanizmus egyik 

fontos hatása volt. Újra felfedezték a tudás különböző szerveződési módjairól szóló, az 

ókorból származó elméletet, és a jogászok a jogra is alkalmazták. A görög-római orvos és 

tudományelméletíró, a pergamoni Galénosz három módszert tartott számon egy teljes 

tudományág bemutatására: az "analitikus" vagy "resolutív", amely a célból indul ki, majd eljut 

az eszközökhöz; a "szintetikus" vagy "kompozíciós", amely egy tudományág első, egyszerű 

elemeivel kezdődik, majd halad a bonyolultabbak felé; és a "dihairetikus", amely egy 
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tudomány alapgondolatát egyre kisebb és kisebb alárendelt eszmékre, műfajokra és fajokra 

bontja. Ma a szintetikus módszert "axiomatikusnak", a dihairetikusat pedig "osztályozó" 

módszernek neveznénk. Ezzel szemben a galenusi értelemben vett analitikus módszer 

lényegtelenné vált. A XVI. században különösen nagy érdeklődés mutatkozott az osztályozó, 

dihairetikus módszer iránt. A francia logikus Petrus Ramus nagy, széles körű európai 

visszhangot kiváltóan magasztalta, mint minden tudományos rendszer alapelvét, 8és több 

jogtudós, köztük olyan jelentős jogtudósok, mint François Connan és Jean Bodin 

9Franciaországban, Hugo Donellus és Johannes Althusius a Német-római Birodalomban, 

megkísérelte alkalmazni a teljes joganyagra, vagy legalábbis a közös római jogra. Egy egész 

tudományág bemutatására szolgáló módszerek mellett megjelent egy egyedi ("egyszerű") 

téma feltárására szolgáló módszer is (Philipp Melanchthonnak köszönhetően 10). Ez abból 

állt, hogy egy adott jogi formát - például a vásárlást - vizsgáltak meg, és egy sor topoi-n 

futtatták végig, mint például a definíciója, a nemei és fajai, az okai (négy causae, például a 

causa efficiens, a hatékony ok), az eredményei, a hozzá hasonló jogi formák és hasonlók. Ez a 

módszer gyorsan meghonosodott, és sokáig meg is tartotta pozícióját (sőt, kezdetlegesen ma 

is alkalmazzák). Ez az aktuális, nyitott eljárás sokkal jobban illeszkedett a korabeli 

koncepciókhoz is. 

       Ezzel szemben egy egész tudományág dihairetikus szervezési módszere nem aratott tartós 

sikert. A legtöbb jogtudós már a tizenötödik században sem figyelt fel rá, és a dihairetikus 

rendszer a tizenhatodik század elején sem tudta megállni a helyét. Az időt tisztelő, 

rendszerezetlen gondolkodásmód ismét felülkerekedett. Ezt kell szem előtt tartanunk, amikor 

összekapcsoljuk a sokat tárgyalt konfliktust a következők között a középkori mos italicus és 

a humanista mos gallicus között a rendszerkérdéssel.11 Ha a mos italicus alatt a középkori 

olasz jogászok hagyományos módszerét értjük, amelyben a római jogot forrásonkénti 

kommentárokkal mutatták be, akkor ezt a módszert a XVI. században sem hagyták el végleg. 

A mos gallicus, amelyet mindenekelőtt a francia és német taxonómusok követtek, legfeljebb 

egy alternatívát mutatott, de olyat, amely nem győzte meg a jogászok többségét. Valószínűleg 

nem is várhatunk mást, tekintve a jog teljességének makacsul és kitartóan fennálló felfogását. 

 

 

II. A felvilágosodás (1650-1800) 

 

 

A korai felvilágosodás után új elképzelések alakultak ki a jogról (II.1. szakasz). Az egységes 

és önmagában értékes jog eszméjét felváltotta egy dualizmus, amely egyfelől a pozitív jogból, 

másfelől az értelmes (természeti) jogból állt (II.2. szakasz) A természeti jogot többé nem 

töredékesnek, hanem teljesnek tekintették. 

 

 

1. A fogalom és a jogforrások 

 

a) A törvény dualizmusa 

 

Mindenekelőtt Thomas Hobbes nyomán (sed authoritas, non veritas facit legem) terjedt el 

az12 európai kontinensen az a gondolat, hogy a pozitív jog nem más, mint a törvényhozó 

parancsa. Németországban elsősorban Samuel Pufendorf volt az, aki ezt a gondolatot 

magáévá tette, és kifejtette, hogy a törvény a törvényhozó puszta önkényéből is keletkezhet 

(ex nudo legislatoris arbitrio).13 A tizennyolcadik század folyamán ez a meggyőződés 

általánosan elfogadottá vált. Nyilvánvalóan, bár a forrásokból közvetlenül nem bizonyítható, 

összefüggés volt a XVI. század és a XVII. század elejének vallási viszályaival és 
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polgárháborúival. Nevezetesen, hogy az 1648-as westfáliai béke megteremtette a keresztény 

felekezetek tartós együttélésének alapjait. Nem létezett többé hiteles (vallási alapú) igazság, 

és csak a kormányzati rend biztosíthatta a biztonságos jogrendet. 

         A jog pozitivizálása vagy "voluntarizálása" messzemenő következményekkel járt. A 

pozitív jog, vagyis a törvény forrása mostantól a törvényhozó akarata volt. Ez kihatott a 

szokásjog tanára is. Most már nem a nép autonóm szabályozásáról volt szó, hanem a 

törvényhozó csendes parancsáról, aki a szokásgyakorlatot vagy általánosságban, vagy eseti 

alapon engedélyezte (különleges beleegyezés). Ha a jogalkotó beleegyezett, akkor egy 

bizonyos ésszerűség, vagy "racionalitás", a szokásjogra a legtöbb jogász szerint már nem volt 

szükség. 

      Az biztos, hogy a pozitív joggal párhuzamosan továbbra is létezett a természetjog. 

Érvényességének alapját azonban egyre inkább az emberi értelemben és nem a (bibliai 

kinyilatkoztatású) isteni parancsban látták. Így a pozitív joghoz való viszonya is átalakult. 

Már nem az emberi és az isteni akarat versengett egymással, hanem az emberi (uralkodói) 

akarat versengett a bizonytalan emberi ésszel. Ebben a konfliktusban a törvényhozó és a 

szuverén akaratának végső soron meg kellett őriznie elsőbbségét. Ezért a Hobbes és Pufendorf 

óvatos kezdetei után a XVIII. század végére az a vélemény uralkodott el, hogy a pozitív jog 

elsőbbséget élvez a természetjoggal szemben. A 14természetjogot csak másodlagosan 

alkalmazták - amikor a pozitív jogban kiskaput találtak. A korábbi pozitív isteni jog végül is 

áldozatul esett a jog pozitivizálódásának és szekularizálódásának. Inkább erkölcsi, mint jogi 

szabályokat tartalmazott (Christian Thomasius szerint), és fokozatosan kiiktatták a 

jogforrásokról szóló tanításból - miután még a teológusok is kételkedni kezdtek a létezésében. 

 

 

b) A (természeti) törvény teljessége 

 

Ugyanakkor a jog továbbfejlesztésére most már teljesen más lehetőségek álltak rendelkezésre. 

Ha a természetjog már nem az isteni kinyilatkoztatáson alapult, akkor az emberi ész 

kitölthette a hiányosságokat. Korábban erre a feladatra az aequitas-t használták. Most az volt 

az elképzelés, hogy az aequitasra nincs szükség, mert a természetjog minden esetre 

15tartalmaz egy szabályt (kivéve a teljesen önkényes szabályozást, például a formákat, 

határidőket és büntetéseket, amelyeket a pozitív törvényhozóra). 

      Az emberi ész képes volt minden esetre normát találni, még azokra is, amelyekkel még 

nem találkoztunk. Így most már volt jusnaturalista megoldás, hogy csak egy példát említsünk, 

a régi, valószínűleg Platóntól származó "kardügyre", amelyben egy ember egy másikra bízott 

egy kardot, és azt visszakövetelte, miután az megőrült. Mivel az aequitasra már nem volt 

szükség, eltűnt mint jogforrás. Másrészt a természetjog rendszere most már részletesebbé és 

kiterjedtebbé vált, amit Christian Wolff (1740-8) nyolckötetes természetjogi művének 

terjedelme is tükröz. 

 

c) Összefoglaló 

 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a felvilágosodás idején a jogtudományban két 

tendencia figyelhető meg: egyrészt, ahogyan a kortárs természettudományokban is, a pozitív 

és empirikus, tehát a történelem felé, másrészt az ész és különösen az aktív, konstruktív 

racionalitás felé. A történelem és a (konstruktív) ész közötti feszült viszony - néha békés, 

néha ellenséges egymás mellé helyezésük - mindenekelőtt a XVIII. században jellemezte a 

jogtudományt. 
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2. A jogi tudományosság módszerei 

 

 

Az új átfogó fogalmak a módszertanban is azonosíthatók. Ez azt jelenti, hogy a topoi többé 

nem állnak meg az empirikus és racionális igényeknek, és teljesen eltűnnek - néhány kisebb 

érvelési forma kivételével (II. 2.a. szakasz). Az értelmezéselmélet és a jogi doktrína 

pozitivizálódott és historizálódott (II.2.b. szakasz), a konstruktív racionalizmus pedig a 

rendszeralkotás új elméletéhez vezetett (II.2.c. szakasz). 

 

a) Az érveléselmélet összeomlása (Toposz) 

 

A topoi ellen az első kritikát a tizenhetedik század elején fogalmazták meg. Egyre 

világosabban felismerték, hogy tisztán formális eljárásokat kínálnak, amelyek nem 

közvetítenek valódi új empirikus vagy racionális ismereteket. Descartes "gyerekes" 

művészetnek nevezte őket; a logikusok képtelenek voltak helyes következtetésekre jutni, 

"hacsak nem ismerték már előre a megfelelő anyagot". 16XVII. század végi híres francia 

logikai tankönyvben, a Port-Royal logikában az áll, hogy az érvek ugyan összefüggésbe 

hozhatók a topoi-val, de "nem e módszerek révén fedezték fel őket. Az érvek a tárgy 

természetére, figyelmes megfigyelésére és a különböző igazságok észlelésére alapozzák 

eredetüket".17 A  számára például az, hogy Szókratész is halandó volt, nem logikai vagy 

topoi-formulákból következett, hanem minden ember halandóságának előzetes ismeretéből. 

Így a tizenhetedik század második fele után a topoi eltűntek a logika tankönyveiből; a 

tizennyolcadik században már csak a megvetés maradt számukra. Ugyanez érvényes volt a 

legfontosabb nem formális toposzra, az emberi tanúságtételre, különösen egy vagy több 

szakértő tanúságtételére. John Locke 1689-ben már kifejtette, hogy mások elképzelései "nem 

igaz alapja a valószínűségnek", és hogy a "tekintélybe vetett hit" inkább a "valószínűség 

hamis kritériumaihoz" tartozik.18Ezt a felfogást a kontinensen is gyorsan átvették, például 

Christian Thomasius, 19és ez vezetett az "előítélet" tanához, amely éppen a biztos vagy akár 

csak egyszerűen valószínűsíthető belátás ellentéte. Ezért ennek az érvelésnek sem volt 

rendeltetése, hogy túlélje a felvilágosodást. 

         A jogi logika is törölte a témákat. Mindenekelőtt a hatósági érvelést élesen bírálták, és 

mindenesetre az akadémiai vitákban már nem volt megengedett. A formális topikok közül 

azonban megmaradtak a következők: argumentum a simili, amelyet most már egyre inkább 

"analógia" néven emlegettek, és argumentum e contrario. Ez a jogtudomány korlátozott 

észlelési lehetőségeivel magyarázható. Gyakran nem lehet meghatározni egy jog empirikus-

történelmi hátterét, és kétséges, hogy a pozitív jogban is lehet-e racionális természetjogot 

konzultálni (II.2.b és c szakasz). Emiatt a jogtudományban a formális érvek bizonyos értéket 

őriznek. 

 

b) Pozitivizálás: A jogértelmezés elméletének átstrukturálása. A Usus Modernus 

Pandectarum jogi doktrínája 

 

(1) A jog értelmezése 

 

A jogtudomány pozitivizálása és historizálása a jogértelmezés elméletének elsődleges 

szereplői. Ezek az erők az értelmezés új koncepciójához vezettek: a pozitív jogalkalmazó 

akaratának egyszerű vizsgálatához, és többé nem, mint korábban a jog egyidejű 

továbbfejlesztéséhez. A törvényt már csak akkor lehet kiterjesztően értelmezni, ha a ratio, a 

törvény alapja, egy későbbi esetre is vonatkozik. Az egyszerűen csak hasonló ratio már nem 

elegendő. A 20ratio pedig önmagában már nem ésszerű alap, hanem egyszerűen a 
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törvényhozó aktuális, történeti motívuma (vagy a cél, amely felé törekszik). Ily módon a 

történelem most már a jog értelmezésének segédeszközeként is szolgál. Bizonyos, hogy már a 

XVI. században fontos szerepet játszott a humanista forráskutatásban. A jog értelmezéséhez 

azonban a "belsőleg értékes" jog fogalmának uralma alatt nem volt rá szükség, mert az ész és 

az igazságosság időtlenek, és nem változnak az idők folyamán (I.2.b. szakasz). Most 

azonban a törvényhozó tényleges akarata lett az elsődleges tényező, akár ésszerű volt, akár 

nem, és ezt az akaratot történelmileg meg lehetett állapítani. A XVII. század néhány régebbi 

szerzője már utalt a történelem hasznosságára a jogértelmezésben. Christian Thomasius itt 

más ismert segédeszközök, például az érzékek használata (a szokásos szó szerinti értelem, a 

szövegkörnyezet stb.) mellé helyezte, követelve, hogy a ratio legis-t a politika és a gazdaság 

mellett a történelem alapján is meg kell határozni. A 21tizennyolcadik századi szerzők 

számára tehát természetes volt, hogy a történelmet eszközként használják a törvény 

értelmének vagy a ratio legis-nek a megkülönböztetéséhez. Igaz, ez a közös római jogban nem 

volt ilyen egyszerű, mert itt nagyon hiányos ismeretek álltak rendelkezésre. A történelem ott 

nyert nagyobb szerepet, ahol már átfogóbb történeti anyagok álltak rendelkezésre, mint 

például a Szent Római Birodalom új jogában. A császár és a birodalmi országgyűlés feladata 

volt a törvények megalkotása; keletkezésük történetét az országgyűlés évkönyvei 

dokumentálták, és mindenki számára hozzáférhetővé tették. Ily módon gyakran nyíltan és 

termékeny történeti értelmezésre készen állt. 

        Az új empirikus-történeti gondolkodás a kiterjesztő értelmezés tanát is befolyásolta. A 

XVI. században és a XVII. század elején a római szokásjoggal, a ius commune-mal ellentétes 

jogszabályokat szigorúan értelmezték (I.2.b. szakasz). Az ius commune-t az ész 

megtestesítőjének tekintették, és csak akkor volt szabad beavatkozni, ha az feltétlenül 

szükséges volt. A XVII. század vége után a ius commune kiváltságos helyzete megszűnt. A 

pozitivista jogfelfogás szerint minden törvény egyenlő értékű volt, amennyiben a törvényhozó 

tekintélye állt mögötte; többé nem a római corpus iuris "rendes jogáról" volt szó. A 

törvényhozó akaratát minden esetben figyelembe kellett venni, még akkor is, ha az látszólag 

ellentétben állt a római vagy a természetjoggal. Ha a törvényhozó megtiltotta a gabona 

kivitelét (I.2.b. szakasz), akkor ezt a tilalmat a lisztre is alkalmazni kellett - ami a XVI. 

századi példában nem így volt. Ez az eset most még a megengedett kiterjesztett értelmezés 

standard példájaként is megjelent. A "visszataszító" törvények doktrínája teljesen feloldódott. 

A "javító" törvények esetében még mindig léteztek elsőbbségi és alárendeltségi szabályok, de 

már nem a római jog javára. Az "exorbitáns", egyedi törvény fogalma tovább élt, bár itt a 

kiterjeszthetőség már nem igyekezett összhangba kerülni a ratio-val és a ius commune-nal. 

Inkább más szempontok kerültek most előtérbe. El kellett kerülni például az 

egyenlőtlenségeket, ami a kiváltságok szigorú értelmezését jelentette. Pozitivista tendenciák, 

végül megjelent a korlátozó értelmezésben is, ahol a korlátozás alapján az aequitas már nem 

volt megengedett. 

       Az értelmezés tanának historizálódása azonban nem jelenti azt, hogy az értelem már nem 

játszott szerepet. Egyszerűen csak helyet foglalt az empirikus-történeti értelmezés mögött. Ha 

az értelmező nem tudta történelmileg megállapítani egy törvény ratioját, akkor 

feltételezhetett egy ésszerű (jusnaturalista) arányt. A történetiség és a ratio viszonya tehát 

hasonló volt, mint a jogforrástanban (II.1.a. szakasz): a pozitív-empirikus adatok elsőbbséget 

élveztek, de az ésszerűség is mellékszerepet játszott. 

 

(2) Jogi doktrína: Usus modernus pandectarum 

 

Az értelmezéselméleten túl az új pozitivizmus és a historizmus természetesen a jogi 

doktrínára is hatással volt. Ezt a fejlődést sokáig a Samuel Stryk által megalkotott 

kifejezéssel, az usus modernus pandectarummal írták le.22 Ez azt jelenti, hogy a jogtudósok 



 444 

már nem egyszerűen csak változatlanul használták a kapott római jogforrásokat, mint a 

császári német jogot és a ratio scripta-t, hanem megpróbálták azokat a kora újkor 

tendenciáihoz és a sajátos németországi viszonyokhoz igazítani. Az usus modernus 

mindenekelőtt a magánjogot érintette, míg a büntetőjog és az alkotmányjog a kora újkor 

legkorábbi időszakában a római jogforrásoktól függetlenül saját jogforrásokat kapott. 

       E fejlődés pontos ütemezését nehéz meghatározni. Valószínűleg legfeljebb egy régebbi 

usus modernus, amely már a tizenhatodik században elkezdődött, és egy újabb, a tizenhetedik 

század közepén kialakult usus modernus között lehet különbséget tenni. Ez utóbbira 

egyértelműen hatással volt a jog pozitivizálása és historizálása. Hermann Conring, a "német 

jogtörténet atyja" már 1643-ban bebizonyította, hogy a római jog Németországban nem a 

császári jog miatt érvényesült, hanem a gyakorlati alkalmazás eredményeként fokozatosan 

átvették. 23Egyes jogtudósok ebből azt a következtetést vonták le, hogy a római jognak már 

nincs jogos igénye az alkalmazásra (fundata intentio), hanem a jog minden egyes mondatának 

érvényességét külön-külön kell bizonyítani. Ez az elmélet azonban nem tudott érvényesülni. 

A közös római jogot továbbra is feltételezték, hacsak nem tudtak egy ellentétes német jogi 

tételt bizonyítani. Mindazonáltal éppen egy ilyen feltételezésnek kellett most már a közös 

német és az egyházi jogra is vonatkoznia. 

      A valóságban az usus modernus az ókor és a középkor római jogának jelentős 

átalakításához vezetett; bizonyos mértékig ez már a XVII. század előtt elkezdődött. Az olyan 

római fogalmakat, mint a jogtudomány, a természetjog, a jog és a szokásjog, elhagyták (II.1. 

szakasz). A polgári jogban a rabszolgákra vonatkozó római szabályozást, legalábbis a 

keresztények körében, elavultnak tekintették. A szerződési jogban a római joggal ellentétben 

elfogadták minden megállapodás, így az informális megállapodások keresetképességét is. 

Egyre nagyobb mértékben engedélyezték a követelések engedményezését, a képviseleti 

jogkört és a harmadik személyek javára kötött szerződéseket. A római kártérítési jog 

jelentősen kibővült. A casuisztikus Lex Aquilia helyett megjelentek az általános záradékok; 

ezek kimondták, hogy minden vétkes kárt meg kell téríteni, és a római joggal ellentétben az 

usus modernus ügyvédek mostantól elismerte a következő esetekben is a követeléseket, a 

kártérítést a személyes szenvedésért. A római tulajdonjog, a családjog és a hagyatéki jog is 

átalakult. Így kialakult egy kora újkori polgári jogi rendszer, amely aztán viszont hatással volt 

a természetjogra és a felvilágosodás jogalkotására. 

 

 

c) Konstruktív racionalizmus: A jogrendszeralkotás új elmélete 

 

Az új konstruktív racionalizmus leginkább a jogrendszer-alkotás elméletén hagyta nyomát. A 

"dihairetikus" módszer (I.2.c. szakasz) megalkotására tett kísérletek csupán közjáték 

maradtak, és kénytelenek is voltak azok maradni mindaddig, amíg a jog töredékességébe 

vetett hit fennállt. Célja is csupán a joganyag jobb rendszerezése volt, nem feltétlenül új 

ismeretek gyűjtése. A XVII. század közepétől kezdve azonban az emberek úgy vélték, hogy a 

jog teljes egészében levezethető az ész segítségével (II.1.b. szakasz). Descartes azt a 

forradalmi gondolatot hirdette meg, hogy a matematika mintájára minden tudományág a 

legegyszerűbb elvek alapján strukturálható; a racionalista mozgalom így az összes tudományt 

felölelheti. Már nem a dihairetikus ábrázolásmódot, hanem az ismeretszerzés és -megjelenítés 

analitikus-szintetikus (vagy, modern kifejezéssel élve, axiomatikus) módszerét hirdette. 

Miután Descartes ezeket a gondolatokat a Discours de la méthode (1637) 24című művében 

ismertette a nyilvánossággal, Thomas Hobbes ezt követően a jogra alkalmazta őket. 25 

Elemzéssel a jog legegyszerűbb alapelvét kell azonosítani, majd szintetikusan, lépésről 

lépésre kell az egészet összerakni. Németországban Pufendorf újból átvette ezt a gondolatot. 
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Végül, bár teljesen más formában, de ez lett a tizennyolcadik századi német természetjog 

meghatározó eleme. 

        Az analitikus-szintetikus módszer, mint a jogi tételek felfogásának eszköze, mégis csak a 

természetjog esetében alkalmazható. A pozitív jog esetében a jogi tételeket már a jogalkotó 

adta meg. Meg lehet azonban vitatni, hogy legalább a pozitív jog szintetikus, matematikai 

módszerrel történő bemutatása lehetséges-e. Mindenekelőtt Christian Wolff és tanítványai, 

például Johann Adam von Ickstatt és Daniel Nettelbladt jogászok álltak ki e lehetőség mellett. 

Úgy vélték, hogy a pozitív jognak "definíciókkal" is "bizonyíthatónak" kell lennie, 

következtetéseit pedig bizonyítani és bemutatni kell. Ez azonban olyan problémát vetett fel, 

amely jellemző volt a birodalom (történelem) és a konstruktív ész közötti feszült viszonyra. 

Ha a természetjog definícióit használnánk, olyan következtetésekre juthatnánk, amelyek 

potenciálisan ellentmondanának a pozitív jognak és a történeti értelmezés elveinek. Voltak 

olyan jogi normák is, amelyek teljesen önkényesek és véletlenszerűek voltak, és így nem 

vezethetők le a természetjogból, mint például a határidőkre, formákra és büntetésekre 

vonatkozó előírások. Másfelől, ha az ember megengedte, mint Daniel Nettelbladt tette, 

"történelmi" levezetéseket a pozitív jog elveiből, akkor a "demonstráció" gyakran csak 

egymás mellé sorakoztatott definíciók sorozatából, vagy másképpen fogalmazva a pozitív jogi 

tételek ismétléséből állt, és így semmiféle többlet ismeretelméleti értékkel nem rendelkezett 

volna. 

        Végül a pozitív jogban a szemléltető módszer nem tudott érvényesülni. Mindazonáltal 

nem maradt teljesen hatástalan. Először is olyan módszert javasolt, amelynek segítségével 

legalább a jog egyes részeit rendszerezni lehetett, bár magát a teljes joganyagot nem. Johann 

Gottlieb Heineccius ezt a módszert - amelyet "axiomatikus" módszernek nevezett - először 

Jusztiniánusz Institutióiról írt tankönyvében alkalmazta.26Ezt a könyvet 170 alkalommal 

adták ki újra, és ezzel a valaha készült egyik legsikeresebb jogi könyvvé vált. Másodsorban a 

szemléltető módszer vezetett a konstrukció "általános szakaszaihoz" a pozitív jogban, amely 

később a német jogtudományra jellemzővé vált. Mindenekelőtt azonban egy sor átfogó jogi 

fogalom jött létre, amelyek fokozatosan pozitív jogi tételekké váltak. Míg például a topoi 

használatának idején felismerték a szerződések és a végrendeletek közötti hasonlóságot, de 

megengedték, hogy ezek összefüggés nélkül álljanak egymás mellett (I.2.a. szakasz), addig 

most olyan átfogó, általános fogalmak alakultak ki, mint a declaratio voluntatis 

(akaratnyilatkozat) vagy a negotium iuridicum (jogügylet). Egy másik esetben felismerték, 

hogy a gyermekek és az elmebetegek közös nevezője, hogy nem használják az eszüket (a 

jogképesség gyűjtőfogalmát azonban a jogászok csak a XIX. században találták ki). Ily 

módon a szemléltető módszer előkészítette az utat a pozitív jog számára, amely a 

tizenkilencedik században született meg. 
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     25..Természetjog a korai modern jogi gondolkodásban  
                                         David Ibbetson 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A kora újkori világ természetjogi gondolkodásának két fő gyökere volt: A görög-római 

morálfilozófia és a római jog. E két irányzat a XVI. századi Spanyolországban találkozott, 

ahonnan a holland Hugo Grotiusra gyakoroltak hatást. Grotius tekinthető annak a csatornának, 

amelyen keresztül ez a gondolkodás elérte a páneurópai közönséget. Művei és követőinek 

munkái a XVII. század után óriási hatást gyakoroltak a jogi gondolkodás és gyakorlat 

fejlődésére. A természetjogi eszméket már nem tekintették Isten akaratától függőnek. A 

természetjog magától értetődő premisszáiból racionális szerkezetet lehetett levezetni, és a 

természetjog konkrét szabályainak azonosítását az emberi ész munkájának tekintették. Ezek a 

jellemzők, valamint a látszólagos erkölcsi objektivitás lehetővé tették, hogy a természetjog 

mintát adjon a pozitív jogrendszerek számára, és táplálták a jog kodifikációja felé való 

elmozdulást a XVIII. századi Európában. 

Kulcsszavak: Grotius, Pufendorf, Aquinói, természetjog, isteni jog, nemzetközi jog, ész, lex, 

ius, felvilágosodás 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

 

A kora újkori világ természetjogi gondolkodásának két fő gyökere volt: A görög-római 

erkölcsfilozófia, különösen Arisztotelész és a sztoikusoké, valamint a késő és a 

posztklasszikus korszak római joga. E két irányzat a XVI. századi Spanyolországban, 

különösen a salamancai egyetemen találkozott, ahonnan a holland Hugo Grotius vette át őket. 

Grotius tekinthető annak a csatornának, amelyen keresztül ez a gondolkodás páneurópai 

közönséghez jutott el. Az ő művei és követőinek művei a XVII. század után óriási hatással 

volt mind a jogi gondolkodás, mind a jogi gyakorlat fejlődésére. 

 

 

1. Arisztotelész és Cicero 

 

Arisztotelész etikai elmélete nem különített el egyetlen olyan területet sem, amelyet 

természetjognak lehetne nevezni, de van egy világos, bár lazán megfogalmazott felosztás a 

természet által igazságos és a konvenció által igazságos dolgok között.1, hogy Arisztotelész 

számára a konvenció által igazságos dolgok helyről helyre és időről időre megváltoztathatók, 

míg a természet által igazságosak ugyanilyen módon nem változtathatók. Lehetnek olyanok, 



 449 

amilyenek természetüknél fogva, de mégis képesek másként is lenni, ahogyan minden ember 

természetenél fogva jobbkezes, de előfordulhat, hogy mindannyian kétkezesek lesznek. A 

sztoikus gondolkodás felvette ezt a témát. Cicerónak az úgynevezett természetjogról szóló, 

Lactantius által a harmadik században közölt írása a későbbi gondolkodás minden elemét 

tartalmazza: 

        Az igazi törvény a természettel összhangban lévő helyes ész, amely minden ember között 

elterjedt; állandó és változatlan, előírásaival minden embert kötelességeire kell felhívnia, és 

tilalmaival elrettentenie őket a helytelen cselekedetektől. . . Ezt a törvényt megkurtítani 

szentségtelen, módosítani törvénytelen, hatályon kívül helyezni lehetetlen; sem a szenátus, 

sem a népgyűlés rendelkezése nem mentesíthet bennünket tőle; nem kell keresnünk senkit, aki 

tisztázza vagy értelmezi; nem lesz egy törvény Rómában és más Athénban, nem lesz más 

holnap, mint ma; hanem egy és ugyanaz a törvény, örök és változhatatlan, amely minden 

népet és minden korban kötelez. Ebben öt jellemzőt azonosíthatunk: Ez közös minden ember 

számára, és nem korlátozódik egy adott helyre; nem vot -l Arisztotelész kifejezésével élve – 

hagyományos. Ez olyasvalami, amit az emberek a "helyes értelemmel" összhangban lévőnek 

ismernek el,és nem szorul értelmezésre. Ez a természetbe van beültetve, időben és térben 

változatlan, és alapvető abban az értelemben, hogy nem lehet megfelelően megváltoztatni 

vagy eltekinteni tőle. 

       Két szempont problematikus. Először is, nincs kísérlet arra, hogy meghatározzuk ennek 

az "igaz törvénynek" a forrását, azon túl, hogy azt mondjuk, hogy az összhangban van a 

természettel. Másodszor, az igaz törvényt - nevezzük inkább igazságosságnak - egyszerűen 

csak felvetik; nem vizsgálják az ezzel ténylegesen ellentétes emberi törvények helyzetét. A 

következő évezredek során ezek sok vitát váltottak ki, és különböző módon dolgozták ki őket. 

 

 

2. Római jog 

 

 

Bár néhány korai római jogtudósról, például Quintus Mucius Scaevoláról ismert, hogy 

sztoikus eszmék hatása alatt állt, a Köztársaság írásaiban nincs nyoma a természetjog 

eszméjének. Akkoriban és a birodalom korai szakaszában az alapvető felosztás a ius civile - a 

rómaiakra alkalmazandó jog - és az ennek megfelelő ius civile között volt, és a ius 

gentium között - olyan törvények vagy intézmények között, amelyek megfigyelhető tényként 

minden államban közösek voltak, mint például a rabszolgaság vagy az adásvételi szerződés. A 

Kr. u. 200 körül virágzó nagy jogtudósok - valószínűleg a sztoikus gondolkodás hatására - 

elkezdtek bevezetni néhány természetjogi elképzelést. Így Ulpianus számára létezett a ius 

civile-ius gentium-ius naturale trichotómia, amelyben például a rabszolgaságot a ius gentium 

jellemzőjeként kezelték, még akkor is, ha a természetjog szerint minden ember szabadnak 

született.2 Egyértelmű görög vagy sztoikus felhangokkal a ius naturale-t úgy határozták meg, 

mint "azt, amit a természet minden állatnak tanított".3 Kortársa, Pál számára - nagyon hasonló 

felhangokkal - "az, ami mindig igazságos és méltányos". 4E gondolatok egyikének sem volt 

jogtudományi súlya; alig mondanak többet, mint hogy léteznek a jogtól független 

igazságossági elvek. A posztklasszikus jog bizonyos fokú keresztényesítést vezetett be 

anélkül, hogy a sztoikus alapgondolatot megváltoztatta volna. Jusztiniánusz Institutiói úgy 

határozta meg a természeti törvényeket, mint "azokat, amelyeket minden nemzet egyformán 

betart, és amelyeket valamilyen módon az isteni gondviselés hozott létre; ezek örökre 

szilárdak és változatlanok maradnak".5 A teremtő Isten képbe hozása lehetővé tette a jogi 

gondolkodás számára, hogy a természetjog elveinek forrását meghatározza, de a 

természetjognak még mindig nem volt egyértelmű funkciója, kivéve, hogy a pozitív jog egyes 

szabályainak elegáns igazolásaként szolgáljon. 
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3. Aquinói 

 

A természetjog arisztotelészi megközelítését Aquinói Tamás fejlesztette tovább Summa 

Theologiae című művében.6 A jogról alkotott elképzelésének lényege alapvetően pozitivista 

volt, és úgy határozta meg, mint "az értelemnek a közjó érdekében hozott és kihirdetett 

rendeletét, amelyet az hoz, aki a közösségről gondoskodik".7 Az emberiséget azonban Isten 

teremtette és végső soron ő kormányozta, akinek nem volt feljebbvalója, ezért az igazi 

törvény - az örök törvény - az volt, amit Isten állapított meg, és ami térben és időben 

változatlan. Ezt az ember közvetlenül nem ismerhette meg, de háromféleképpen felfedezhette. 

Az első az isteni kinyilatkoztatás volt, a Szentíráson keresztül, amelynek tekintélye 

természetesen megkérdőjelezhetetlen volt. Aquinói számára ez volt az isteni törvény. 

Másodszor, az örök törvény egyes parancsolatai az emberben bevésődtek, és minden 

gondolkodó ember magától értetődőnek ismerhette fel őket. Ez volt a természeti törvény. 

Harmadszor volt az emberi jog, a politikai közösségben az uralkodó által meghatározott 

szabályok, amelyek tekintélye mint valódi jog abból a feltételezésből fakadt, hogy az 

uralkodó isteni jogon gyakorolja hatalmát. 

      Ésszerűen feltételezhető, hogy az emberi törvény nem ütközik az isteni törvénnyel, és ha 

mégis, akkor az isteni törvény automatikusan elsőbbséget élvez. Nem lehetett azonban 

kizárni, hogy az emberi jog és a természeti jog között konfliktus állhat fenn, bár a természeti 

jog kiegészítésével, például a büntetés mértékének rögzítésével, problémamentes volt. Ilyen 

esetben Aquinói szerint a természetjog érvényesülne,8 azzal a fontos megkötéssel, hogy az 

egyes alanyoknak esetleg engedelmeskedniük kell az emberi jognak, ha ez szükséges "a 

botrány és a zavar elkerülése érdekében".9Ebből következett, hogy Aquinói számára a 

természetjog az emberi jog érvényesítésére szolgált, de anélkül, hogy szükségszerűen arra a 

következtetésre jutott volna, hogy az egyénnek mindig a természetjogot - valójában a 

lelkiismeretét - kell követnie az ellentétes pozitív joggal szemben. 

     Aquinóinál 10 a ius, a "jog minősége" vagy a jog kezelése meglehetősen eltérő. A lex 

önmagában nem ius, hanem a ius alapja (ratio iuris);11 alkalmazása az igazságosság.12 Itt 

egyenes volt a felosztás a ius naturale és a ius positivum között: minden törvény, akár emberi, 

akár isteni, e kettő valamelyikéből nyerte "jogminőségét". 13A ius naturale és a lex naturalis 

lényegében azonosak voltak tartalmukat és felfedezésük módját - intuíció vagy szindróma 

útján - illetően, bár a ius és a lex eszméi meglehetősen különbözőek voltak. 

 

4. Domingo de Soto és az iskolai teológia Salamancában és azon túl Aquinói teológiáját az 

egész középkorban tanulmányozták és kommentálták, de a természetjogi gondolkodás 

fejlődése szempontjából különösen fontosak voltak a salamancai egyetemen dolgozó vagy 

ahhoz kapcsolódó teológusok munkái a XVI. században. A mi céljaink szempontjából a 

legfontosabb közülük Domingo de Soto dominikánus volt, aki elsőként írta meg De Justitia et 

Jure című értekezését, amelyben lényegében a Summa Theologiae Secunda Secundae 57-62. 

quaestiones-ét kommentálta. Munkájának első könyve azonban egy kommentár volt Aquinói 

lex lex kezeléséhez az ST 

 

II.I quaestiones 90-97, és a második könyv a régi törvényről (azaz az ószövetségi 

szabályokról, ST II.I quaestiones 98-99), valamint az erkölcsi előírások és az újszövetségi 

törvény megalapozásáról (ST II.I quaestiones 100-108). Az erkölcsi parancsolatokról szóló 

rész a legérdekesebb. A címe Aquinói számára De Praeceptis Moralibus Veteris Legis, A régi 

törvény erkölcsi parancsolatairól, míg Soto számára egyszerűen De Moralibus Preceptis, a 

régi törvényre való utalás nélkül. Ráadásul míg Aquinói első cikke a quaestio 100-ban arról 
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szólt, hogy a régi törvény parancsolatai a természetjogon alapultak-e, addig Soto kifejezetten 

kijelenti, hogy a kérdés nem egyszerűen az, hogy az ószövetségi parancsolatok a 

természetjogon alapultak-e, hanem az, hogy minden szokáson (erkölcsön) alapuló erkölcsi 

parancsolat természetjogi. Ugyancsak 14 terminológiai csúsztatás történik a lex naturalisról a 

ius naturale-ra, tehát egy olyan álláspont felé mozdul el, amelyen belül a természetjog és az 

erkölcsi elvek egyenértékűek. Bár visszaváltozik az Aquinói szöveghez való nagyobb hűség 

felé, amely mind az ószövetségi, mind az újszövetségi törvényt tárgyalja, a kocka el van 

vetve. Ugyancsak kitér arra, hogy hangsúlyozza azt, ami Aquinói kezelésében implicit módon 

benne van, hogy minden törvény az örök törvényből ered; ez a törvények törvénye, a lex 

legum. 15 Soto De Justitia et Jure című művének 3. könyvében a ius naturale tárgyalása tehát 

kapcsolódik az első két könyvben a lexről szóló tárgyalásaihoz, és különösen a lex 

naturalisról szóló tárgyalásaihoz, és a 3. könyvben számos kereszthivatkozás található az 1. 

könyvre. Ebből következik, hogy a ius naturale egész építménye a lex aeternától, a teremtő 

Isten által meghatározott előírásoktól függött. 

      Soto De Justitia et Jure című művénél lenyűgözőbb volt Luis de Molina jezsuita azonos 

című műve. Sotótól eltérően azonban ő nem a Summa Theologiae II.1. fejezetének tükrében a 

lexről szóló értekezéssel kezdte, hanem rögtön a ius és a iustitia tárgyalásával indított. A 

természeti jog - ius naturale - nem kapcsolódott kifejezetten Istenhez, bár implicit módon 

talán igen. Ehelyett azt mondták, hogy "a dolog természetében" - natura rei - rejlik. 16Néhány 

évtizeddel később Leonard Lessius is a natura rei-ben alapozta meg, bár nála kifejezetten 

kimondta, hogy nem függ semmilyen isteni parancsolattól. 17Az ő álláspontja, és látszólag 

Molinaé is, lényegében Arisztotelész és a sztoikusok álláspontja volt, ahogyan az a római 

jogban tükröződött. 

 

 

 

1. Grotius 

 

Jól ismert, hogy Hugo Grotius, bár maga is protestáns volt, De Jure Belli ac Pacis című 

művének megírásakor nagy hatással voltak rá ezek a spanyol írók. Ez különösen művének 

második kiadásából derül ki, amelynek mellékjegyzetei kifejezetten utalnak rájuk. A mű 

prolegoménájában nincs ilyen kifejezett utalás, de a természetjog ottani kezelése hasonló 

Molina és Lessius, és természetesen ezért a római joghoz. A görög és római szerzőkre való 

számos hivatkozással alátámasztva Grotius a természetjogot a természetből eredő 

megváltoztathatatlan elvek olyan magjaként jellemezte, amelyekből joggal következtethetünk 

arra, hogy azokat Isten fektette le. De, ami döntő fontosságú, azt is mondja, hogy az elvek 

érvényessége nem függ Istentől, így ha Isten nem létezne, akkor sem sérülne az 

érvényességük. Egy tétel igazságának legjobb kritériuma az volt, hogy megfeleljen annak, 

amit az emberek általában igaznak tartanak. Különbséget tett a szinte magától értetődő első 

elvekből levezethető természeti törvény és a nemzetek törvénye között, amely nem volt ilyen 

módon levezethető, és a természeti törvény lényegét abban a tényben jelölte meg, hogy az 

ember társas állat, és nem egyszerűen a saját önérdekét követi. 

      Maga az ember természete, amely még ha semmiben sem szenvednénk hiányt, akkor is a 

kölcsönös társas kapcsolatokba vezetne bennünket, a természet törvényének anyja. 18 Ezután 

erre a kiindulópontra építve - történetesen a római jog jó részét is figyelembe véve - létrehozta 

azokat az alapvető szabályokat, amelyeknek szerinte az államok közötti kapcsolatokat kell 

szabályozniuk: tartózkodnunk kell attól, hogy elvegyük azt, ami másé; vissza kell adnunk a 

tulajdonosnak a más tulajdonát, ami a miénk; teljesítenünk kell az ígéreteket; jóvá kell 

tennünk az általunk okozott veszteségeket; a büntetéseket a vétkes érdemeinek megfelelően 

kell kiszabni. Ezek a maguk részéről konkrétabb tételekhez vezettek, és így tovább. 
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        Húsz évvel korábban hasonló technikát követett a De Iure Praedae "A díj törvénye" című 

művében, abból kiindulva, hogy szabad megvédeni a saját életünket és kerülni azt, ami 

ártalmas, és hogy szabad megszerezni magunknak mindazt, ami az élethez hasznos. A minden 

emberi társadalomban általánosan jogként elismert elvek mellett ezekből születtek a 

konkrétabb következtetések, többek között az, hogy a hollandoknak joguk van a tengereken 

való szabad kereskedelemhez. 

         Grotius De Jure Belli ac Pacis című műve Európa-szerte óriási népszerűségnek 

örvendett - 1654-ben jelent meg angol fordítása -, és óriási befolyással bírt. Ami a 

természetjog eszméjét illeti, nagyon keveset tett hozzá ahhoz, amit az előző generáció 

skolasztikus szerzői tettek, és egyáltalán semmit ahhoz, amit a latin sztoikusok írtak (akiket a 

prolegoménában idéz). Jelentősége abban rejlett, hogy a természetjog szabályainak konkrét 

formát adott, nem vallási formában és könnyen emészthető terjedelemben. Módszertana is 

csábító volt, látszólag tiszta érvelési eljárással olyan premisszákból vont le konkrét 

következtetéseket, amelyeket minden olvasó elfogad. 

 

2. Samuel Pufendorf és a tizennyolcadik század természetes jogásza,i Grotius De Jure Belli ac 

Pacis című művének megjelenése utáni években a világi természetjogi gondolkodás egyre 

nagyobb tekintélyre tett szert, így 1665-ben a keil-i egyetem az első európai természetjogi 

professzori kinevezésre. A cím birtokosa, Samuel Rachel talán inkább a nemzetközi jog 

alapjaival kapcsolatos munkássága miatt jelentős, de két évvel később a lundi egyetem a 

jelentősebb Samuel Pufendorfot választotta meg a természetjog és a nemzetek jogának új 

professzorává. Pufendorf első természetjogi munkája, az Elementa Jurisprudentiae Naturalis 

1660-ban jelent meg, de messze a legfontosabb műve az 1672-es De Jure Naturae et Gentium 

(első angol fordítása 1704) volt, amelyet az 1673-as De Officio Hominis Civis című művében 

foglalt össze. Ez utóbbi mű óriási népszerűségnek örvendett, megjelenésétől számított egy 

évszázadon belül közel 100 kiadása jelent meg (többek között német, francia, angol, dán, 

holland, olasz és orosz fordításban). Aligha túlzás azt állítani, hogy Európában minden művelt 

férfi és sok nő olvasta. 

        Az Elementa Jurisprudentiae Naturalis világosan megmutatja Pufendorf módszertanát, 

amely sokkal inkább a matematikának, mint a Grotiust megelőző erkölcsteológiának 

köszönhető. Ebben huszonegy definíciót, két axiómát és öt megfigyelést világít meg, átvéve 

tanára, a jénai matematikaprofesszor, Erhard Weigel szemléletét; az erkölcsi bölcsesség 

aritmetikai leírásának (1674) címe kifejezetten erről árulkodik. Ugyanebben a szellemben adta 

ki a matematikus Gottfried Wilhelm Leibniz 1667-ben a matematikai irányultságú Nova 

Methodus Discendae Discendae Docendaeque Jurisprudentiae című művét. A matematikai 

igazság megkérdőjelezhetetlen objektivitása és az erkölcsi igazság kevésbé nyilvánvaló 

objektivitása közötti kapcsolat teljesen világos. 

        Pufendorf kiindulópontja Grotiuséhoz hasonló volt, az emberi társasság elve, amelyből 

egyre konkrétabb szabályokat vont le, illetve vélt levezetni, az Istennek, a felebarátnak és az 

önmagunknak való kötelességekre osztva. A természetjog meghatározásának megközelítése 

bevallottan világi volt abban az értelemben, hogy nem függött semmilyen kinyilatkoztatott 

vallás tanításától, bár kötelező jellege végső soron Isten utasításától függött. Nem kevésbé 

vonzó volt tudományos dimenziója, amely a következtetéseinek az objektív igazság 

aspektusát adta. Mindenekelőtt azonban jogi szempontból Pufendorf (és kisebb mértékben 

Grotius) racionális struktúrát adott a természetjognak. Ez a látszólagos erkölcsi objektivitással 

párosulva lehetővé tette, hogy a pozitív jogrendszerek számára mintát adjon; és a 

kontinentális Európa azon rendszerei számára, amelyeknek az összetételében jelentős 

mértékben jelen volt a római jog, további vonzerőt jelentett, hogy a Pufendorf által a 

természetjogot alkotó konkrét szabályok mennyiben fedték át a római jog szabályait. 
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         A XVIII. század elejére a természetjog mind a politikai filozófián, mind az etikán belül 

jelentős áramlatot képezett; a különböző elméletek közötti fő különbség az alapelvekben 

rejlett, amelyeket alapjuknak tekintettek. Angliában Thomas Hobbes a Grotius és Pufendorf 

közötti vonalon helyezkedett el, az előbbi hatott rá, és a maga részéről hatással volt az 

utóbbira, bár nagyon eltérő kiindulópontokat fogadott el, John Locke pedig mind Grotiust, 

mind Pufendorfot ajánlotta nevelési értékük miatt. A természetjog Gersom Carmichael és 

mások írásai révén a skót felvilágosodás gyökerét képezte. Németországban Christian 

Thomasius, akit "a német felvilágosodás atyjának" (Zimmermann) nevezték, 

megszakította a kapcsolatot a természetjog és a római jog között, és azt állította, hogy a 

természetjog nem több, mint a pozitív törvények ideális mintája, és önmagában nem 

rendelkezik kötelező dimenzióval; bár a XVIII. század legtöbb emberéhez hasonlóan ő is 

megkérdőjelezhetetlenül hitt Istenben, és egy kötetet is írt az isteni jog alapjairól. A század 

későbbi szakaszában Christian Wolff, aki 1740-től a hallei egyetem természetjogi, nemzetközi 

jogi és matematikai tanszékét vezette, megírta a Jus Naturae Mothodo Scientifica 

Pertractatum, "A természet tudományos módszerrel kidolgozott törvénye" című nyolc kötetes 

magisztrális művét, amelyet az Institutiones Iuris Naturae et Gentium című művében foglalt 

össze. A nagyobb lélegzetű műre nagy hatással volt Pufendorf és Leibniz több mint fél 

évszázaddal korábbi módszertana; ez csak egy volt azon művek sorából, amelyeken belül a 

"tudományos módszert" próbálta alkalmazni az emberi tudás olyan különböző területeinek 

megvilágítására, mint a közgazdaságtan, a pszichológia és a kozmológia. Ugyanebben az 

időben Jean-Jacques Burlamaqui Svájcban megírta A természeti és politikai jog alapelvei 

című művét, amely hatással volt az Amerikai Egyesült Államok alapító atyáira. Az alaposan 

európai Jean Barbeyrac, a francia Jean Barbeyrac Svájcban, Németországban és Hollandiában 

tanított, és elkészítette Grotius és Pufendorf saját bőséges megjegyzéseivel ellátott kiadásait. 

A természetjogi gondolkodás dominanciája csak a tizennyolcadik század végén kezdett 

csökkenni, ami leginkább Immanuel Kant munkáiban volt látható (és nagy hatással volt rá). 

       Csak egyetlen példa mutatja, hogy milyen nehézségeket vet fel ez a természetjogi 

módszer. Pufendorf arra a következtetésre jutott, hogy a természetjog szerint az embernek 

ésszerű gondossággal kell eljárnia, hogy ne okozzon kárt vagy sérülést másoknak. Ezenkívül 

az embernek teljesítenie kellene a mással kötött megállapodásokat (akár szövetségnek, 

paktumnak, ígéretnek vagy megállapodásnak nevezték azokat). Ezen elvek nyilvánvalóan 

ütköztek egymással, amikor azt vizsgálták, hogy a szerződő félnek milyen gondosságot kell 

tanúsítania a megbízás (azaz egy másik fél javára ingyenesen teljesített megállapodás szerinti 

cselekmény) teljesítése során. A római jogban, mondta, az volt a szabály, hogy a 

megbízottnak a legnagyobb gondossággal, exactissima diligentia, kell eljárnia (bár, mint 

Barbeyrac jegyzetében rámutatott, számos egymásnak ellentmondó római szöveg létezik). 

Pufendorf inkább úgy fogalmazott, hogy a gondosság mércéjének annak kell lennie, amit a 

megbízott általában a saját ügyeinek intézése során tanúsított. 19Ez valójában puszta állítás 

volt, amely nem volt levezethető az azt alátámasztó általános felelősségtétel egyikéből sem. 

Amint Barbeyrac jegyzetében rámutatott, a különböző természetjogászok különböző 

álláspontokat képviseltek; ezek mindegyike nyilvánvalóan a részletek szintjén lévő 

intuíciókon alapult, nem pedig az általánosabb elvekből való levezetésen. Ebből 

általánosíthatunk. Bárhogyan is nézzenek ki, az általánosabb tételektől a konkrétabb tételek 

felé való elmozdulások nem a matematikusok értelemben vett dedukciókat jelentették, 

amelyek a premisszákból való szükségszerű következtetések voltak. Lehet, hogy 

plauzibilisek, de nem inkább ennél többről van szó. Még az az olvasó is, aki elfogadta egy 

érvelési lánc kiindulópontját, szinte bármelyik szakaszban nem érthetett egyet a lánc 

bármelyik lépésével. Az objektivitás látszata teljesen felszínes volt. 

        Egészen más megközelítést alkalmazott a francia Jean Domat. Franciaországban nem 

volt hagyománya a természetjog egyetemi tanulmányozásának, bár valószínű (bár nem 
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bizonyított), hogy ismerte a XVII. század főbb szerzőinek műveit. A Les Loix Civiles dans 

Leur Ordre Naturel (1693) című művében elfogadta a római jogot úgy, ahogyan az a Corpus 

Juris Civilisben megtalálható, de aztán a szövegeket az általa racionálisnak vélt alapjuk 

szerint átrendezte. A római jog ebben az időben a francia jog alapját képezte, a szokásjog 

változataitól függően, így nem kellett foglalkoznia a szabályok érvényességével vagy az első 

elvekből való levezetésével, bár művének előszavából kiderül, hogy elfogadta a korabeli 

természetjogászok előfeltevéseit, és úgy vélte, hogy a római jog nagyrészt a természetjogot 

testesíti meg. A mű tartalmának a természetjog csupán egy racionális szerkezetet adott, amely 

- állítása szerint - megkönnyíti a római jog megértését. A rendezésben nem volt varázslat, és 

voltak más rendek, amelyek érthetőbbé tették a római rendszert: Robert-Joseph Pothier a 

Pandectae Justinianae című művében, a Novum Ordinem Digestae-ben másképp rendezte át a 

Digestát, más francia művek pedig, mint Claude Serres Institutions du Droit François című 

műve, továbbra is a Justinianus Institutes rendjét követték. Domat megközelítésének 

indoklása és intellektuális igazolása sehol sem volt jobban megfogalmazva, mint az angol Sir 

William Jones Essay on the Law of Bailments című művében: 

       Ha a jog tudomány, és valóban megérdemli ezt a magasztos nevet, akkor elveken kell 

alapulnia, és az ész birodalmában előkelő helyet kell elfoglalnia; de ha csupán egyfajta 

rendeletek és rendeletek összefüggéstelen sorozata, a használata megmaradhat, bár méltósága 

csökken, és az lesz a legnagyobb jogász, akinek a legerősebb a megszokott vagy mesterséges 

emlékezete. 20 

 

 

III. Ius Naturale és Ius Gentium, természetjog és nemzetközi jog 

 

 

Gyakran mondják, hogy Grotius volt a nemzetközi jog atyja, és a De Jure Belli ac Pacis 

kifejezetten a nemzetközi jog és a nemzetközi jog közötti kapcsolatokra vonatkozó mű volt, 

és az államok közötti kapcsolatokra vonatkozott. A nemzetközi jog e grotiusi hagyománya 

már egy évszázaddal előtte is nyomon követhető, a spanyol Francisco de Vitoria (akit Grotius 

a De Jure Belli ac Pacis prolegomena-jában elismert) és Domingo de Soto, a De Justitia et 

Jure című írások spanyol hagyományának megteremtője tanításáig. Vitoria és Soto 

aggodalmai az amerikai kontinensen a spanyol birodalmi uralom igazolásával, illetve 

igazolásának hiányával foglalkoztak. A természetjogi érveket itt a spanyol király 

hatáskörének behatárolására használták. Vitoria hasonlóképpen arra használta, hogy 

alátámassza következtetését, miszerint a keresztények megfelelő körülmények között 

jogszerűen folytathatnak háborút. Ennek ellenére Grotius munkásságában valódi fordulatot 

lehet látni, nem annyira az eredetisége vagy szigorúsága miatt, hanem azért, mert 

megszakította a kapcsolatot a római katolikus teológiával, és kezelhető iránytűben írt. 

         Néhány évvel Grotius De Jure Belli ac Pacis című művének megjelenése előtt Francisco 

Suarez határozottan különbséget tett a ius naturale és a ius gentium között, mivel ez utóbbi 

kizárólag az államok közötti viszonyra vonatkozott (ellentétben a természetjoggal, amely az 

egyének között is érvényesült), és az államok közötti kifejezett vagy hallgatólagos 

megállapodásból eredt (ellentétben a természetjoggal, amely az ember természetéből eredt).21 

Grotius ezt a megkülönböztetést a De Jure Belli ac Pacis című művében vette át, bár a 

terminológia használata a mű egészében eléggé kétértelmű. Az államok közötti kapcsolatokat 

leíró mű jelentős része a természetjogon alapul, de jó része is akaratlagos volt. A Grotius utáni 

mintegy évszázadban három vonalat különböztethetünk meg a nemzetközi jog történetében. 

Először is volt a Pufendorf által fémjelzett vonal, aki számára a ius naturale és az általánosan 

érvényes ius gentium megkülönböztethetetlen volt, így az államok közötti kapcsolatokat 

megváltoztathatatlan elvek szabályozták, ha nem voltak ezeket kiegészítő konkrét 
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szerződések. Másodszor, a XVII. század második felében Samuel Rachel és Johann Textor 

munkássága által fémjelzett irányzat, amelyen belül éles határvonalat húztak a kettő között, 

bár elismerték, hogy a természetjog fontos részét képezi az államok közötti kapcsolatokra 

alkalmazandó jognak. Harmadszor, volt egy fontos irányzat, amelyet pragmatistának 

nevezhetünk, és amely kifejezetten az államok közötti tényleges gyakorlatot vizsgálta. A 

tizennyolcadik század közepére a tiszta természetjogi irányzat gyakorlatilag kidolgozta magát. 

Christian Wolff a Jus Naturale Methodo Scientifica Pertractum mellett kiadta a Jus Gentium 

Methodo Scientifica Pertractatum című művét, szimbolikusan megkülönböztetve a 

természetjogot és a nemzetközi jogot, és ami ennél is fontosabb, 1758-ban Emer Vattel kiadta 

Droit des Gens című művét, amely nem a tudományosabb latin nyelven, hanem a 

köznyelvben jelent meg, és amely nem zárta ki a természetjogot, de Grotiust követve nagyobb 

súlyt helyezett az államközi kapcsolatok voluntarista aspektusára. 

 

 

IV. Természetjog a kontinentális Európában: A kodifikációk 

 

Grotius és Wolff között a természetjogi gondolkodás számos változata látott napvilágot, de 

számos közös vonásuk volt. A Grotius előtti nemzedéktől kezdve elszakadtak az Isten 

akaratától való függéstől. Ahogy Grotius emlékezetesen megfogalmazta, ha Isten nem létezne, 

akkor sem lennének kevésbé igazak. Isten nem volt teljesen irreleváns: a természetjog 

kötelező jellege az Ő parancsából eredt, hogy tegyük azt, ami helyes, és tartózkodjunk attól, 

ami helytelen, de a természetjog szabályainak azonosítása nem ennek köszönhette magát. A 

természetjog konkrét szabályainak megfogalmazása az emberi ész műve volt, néhány nagyon 

alapvető, magától értetődőnek tekinthető premisszából kiindulva. Az észnek ez a központi 

szerepe teljes összhangban állt a felvilágosodás mentalitásával: ahogy a tudományos 

igazságok önmagukban igazak voltak, úgy a természetjogban foglalt erkölcsi igazságok is 

ugyanúgy önmagukban igazak voltak. Ez tette lehetővé számukra, hogy megőrizzék az 

arisztotelészi és sztoikus gondolkodás középpontjában álló változhatatlanság minőségét. 

Mindenekelőtt, míg a természetjogról szóló, Grotius előtti írások annak alapvető lényegére 

összpontosítottak, addig Grotiustól kezdve a természetjog konkrét tartalmára koncentráltak. 

Ráadásul ezt a tartalmat rendezettnek, és így elvileg bárki számára érthetőnek tekintették. 

        Ezt kiegészítette Charles de Montesquieu 1743-ban megjelent L'Ésprit des Lois című 

művében kifejtett elmélete. Az, hogy Montesquieu természetes jogásznak számít-e, nagyrészt 

szemantikai kérdés. Nem hitt abban, hogy létezik egy rögzített, megváltoztathatatlan, 

ésszerűen levezethető törvényrendszer, amely válogatás nélkül minden nemzetre vonatkozik. 

Inkább úgy vélte, hogy a megfelelő jog minden nemzet számára annak (tényleges vagy 

kívánt) politikai struktúrájától, történelmétől, társadalmi szerkezetétől, domborzatától és 

éghajlatától függ. Elméletét egyfajta változó természetjognak tekinthetjük, amely az egyes 

nemzetek sajátos körülményeihez igazítható. 

       Ezek a különböző jellemzők együttesen ösztönözték a jog kodifikációja felé való 

elmozdulást a tizennyolcadik századi Európában. A kodifikációs mozgalom gyökerei a 

tizenhetedik században gyökereznek, de az ebből az időszakból származó művek alig voltak 

többek a hatályos jog gyűjteményeinél. Az egész mozgalom a tizennyolcadik század közepén 

változott meg. A kiváltó oknak I. Frigyes Vilmos porosz király 1713-ban és 1714-ben kiadott 

parancsait tekinthetjük, amelyek célja az volt, hogy egységesítse területeinek különböző 

törvényeit; a törvényeket az "értelem" szerint kell kodifikálni, és a feladat felügyeletével 

Christian Thomasius természetjogászt bízták meg. A javaslatból azonban nem lett semmi., és 

már ekkor látható volt az a szerep, amelyet a természetjog potenciálisan játszhatott. Nagy 

Frigyes 1746-ban Nagy Frigyes újabb, ezúttal Samuel Coccejihez intézett parancsa előírta, 

hogy a jognak érthetőnek kell lennie, és a természetes ész és a területek adottságai alapján kell 
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kodifikálni: a természetes A természetjogi gondolkodás itt mind az értelemre való 

hivatkozásban, mind pedig Cocceji szerepében látható, de az elkészült kódextervezet inkább 

Jean Domat szerkezeti aggályainak, mint Christian Wolff tartalomorientált elképzeléseinek 

köszönhető. Ezek, valamint a Bajorországban 1751-ben és 1753-ban hatályba lépett büntető- 

és polgári törvénykönyvek alapvetően a római jog kódexei voltak, Jusztiniánusz Institutióinak 

kibővített változata. A 18. század második felében más német államok is kodifikációs terveket 

terjesztettek elő: Baden, Hannover, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel, Mecklenburg és 

Szászország; Ausztria pedig 1766-ban kezdte meg azt a fél évszázados folyamatot, amely az 

1811. évi kódexben (lásd alább) csúcsosodott ki. A jog kodifikációja, látszólag a természetes 

értelemmel összhangban, fontos részét képezte a tudományos gondolkodásnak és a jogalkotási 

javaslatoknak. 

       Montesquieu elmélete, amely a törvényeknek az egyes nemzetek körülményeihez való 

igazítását írta elő, lehetővé tette, hogy a természetjogi gondolkodás a kontinentális Európa 

abszolutista monarchiáiban is megjelenjen. Ez jól látható Nagy Katalin 1767-es, az orosz 

törvényhozó tanácshoz intézett utasításaiban, a törvénykönyv bevezetésére tett újabb 

sikertelen kísérletében: Mert azok a törvények felelnek meg leginkább a természetnek, 

amelyeknek különös szabályai a legjobban alkalmazkodnak azon emberek helyzetéhez és 

körülményeihez, akik számára azokat létrehozták. 22 

       Az első jelentős kodifikáció Poroszországban, és az első sikeres kísérlet egy olyan kódex 

megalkotására, amely több volt, mint a hatályos szabályok gyűjteménye, 1794-ben történt, az 

úgynevezett Allgemeines Landrecht vagy Általános Törvénykönyv. Ez a római jogon alapult, 

amely formálisan alkalmazandó jog volt (a XVIII. századi formájában), de ezt azzal 

magyarázták, hogy a római jog nagyrészt a természetes értelemre épült. Ráadásul a tervezetet 

széles körben kiküldték véleményezésre, többek között az egyetemek természetjogi 

professzorainak, így az 1794-es végleges változat a természetjogi gondolkodásnak a Christian 

Wolff tanításaira erősen emlékeztető elemeit tartalmazza, leginkább a jogalkotás 

társadalomban betöltött szerepéről szóló feltevésében. Ennek ellenére aligha volt ez egy teljes 

értelemben vett "természetjogi kódex". A természetjog a szerkezetében és néhány konkrét 

rendelkezéseiben jelen volt, de nagyszámú, mintegy 20 000 rendelkezésből állt, és hiányzott 

belőle az a nyelvi egyszerűség, amely általánosan érthetővé tenné, illetve az az absztrakció, 

amely ahhoz szükséges lenne, hogy a polgárok vagy a bírák képesek legyenek alkalmazni azt 

a felmerülő új esetekre. 

        Domat Loix Civiles dans leur Order Naturel című műve nyomán számos hasonló kísérlet 

történt a francia jog érthetőbbé tételére. Ezek közül bizonyos mértékig a legjelentősebb 

François Bourjon Le Droit Commun de France című műve volt, amelyet először 1747-ben 

adtak ki két nagy fólió kötetben. Bár a bevezető értekezés tartalmaz egy-egy furcsa utalást a 

természetes értelemre és a természetes méltányosságra, a hivatkozások az értelemre vagy a 

méltányosságra utalnak, melyek a római jogban vagy a szokásjogban találhatók; a mű igazi 

gondja, amelyet a disszertáció második része emel ki, a jog ésszerű és érthető formába való 

átrendezése. Ez tekinthető az első igazi lépésnek a francia jog kodifikációja felé. Ezt 

követte Pothier Digest-jének újrarendezése és Jean de Dieu d'Olivier munkája, amelyek 

mindegyike a Code Civilbe torkollott. 

        A francia forradalmat követő években számos törvénykönyvtervezet született, amelyek 

az 1804-es napóleoni Code Civilben csúcsosodtak ki. Ezt kiegészítették büntető 

törvénykönyvvel, polgári és büntetőeljárási kódexszel, kereskedelmi és katonai kódexszel, bár 

a Code Civil volt az, amely a leginkább a természetjogra támaszkodott. Szerkezetét tekintve 

sokat köszönhetett Bourjon Droit Commun című művének, tartalmát tekintve pedig 

egyértelműen Domat és Pothier hatásait mutatta. Az 1794-es porosz törvénykönyvvel 

ellentétben ez a kódex absztrakt tételekre épült, és így képes volt új és eddig nem gondolt 

helyzetekre is alkalmazni. Ebben az értelemben az első igazi "természetjogi kódexnek" 
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tekinthető. Alapja, legalábbis elméleti szinten, a Jean-Étienne Portalis preambulumának nyitó 

mondatában átlátható természetjog volt: "Van egy egyetemes és változatlan törvény, minden 

pozitív törvény forrása; ez nem más, mint a természetes értelem, amely minden embert 

irányít. 23 

      Ekkorra azonban a természetjog fókusza eltolódott. Montesquieu hatása félreérthetetlen 

volt, lehetővé téve, hogy a jogi szöveget a sajátos körülményekhez alakítsák. Ráadásul míg 

Grotius, Pufendorf és követőik elsősorban a természetjogból fakadó kötelességekkel 

foglalkoztak, addig a 18. század végére egyre inkább a természetjog által teremtett egyéni 

jogok foglalkoztatták őket. A természetjog tehát most már összhangban állt a forradalmi 

Franciaország individualista és egalitárius szellemiségével, ami legvilágosabban az 1789-es 

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában mutatkozott meg, ahogyan a monarchikus 

abszolutizmushoz is hozzá tudták igazítani. 

        Az eredeti természetjogi kódexek közül az utolsó az 1811-es osztrák Allgemeine 

Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) volt. Ezt egy bizottság dolgozta ki Franz von Zeiller 

vezetésével, aki Anton von Martininál, a XVIII. század második felének legjelentősebb 

osztrák természetjogászánál tanult, és a bécsi egyetem rektora volt. Martini hatása egyértelmű 

volt, de ugyanígy Immanuel Kanté is, ami az egyéni szabadságra való összpontosításhoz 

vezetett. Az osztrák politikai helyzetnek megfelelően a törvénykönyvnek több köze volt az 

1794-es porosz polgári törvénykönyvhöz, mint az individualista francia Code Civilhez, amely 

az egyéni szabadság eszméjét azon az alapon építette be, hogy a polgárok szabadságának 

gyakorlását lehetővé tevő jogok és kötelességek struktúrájára van szükség; de francia 

elődjéhez hasonlóan olyan absztrakciós szinten készült, amely lehetővé tette, hogy a változó 

igényekhez igazodjon. Von Zeiller maga írt bevezetőt az ABGB-hez, amelyben kiemelte 

annak alapvető természetjogi függőségét. 24  

       1811-ben véget ért az új természetjogi kódexek megalkotása, de nem ért véget a 

természetjogi kódexek megszűnése. A francia és az osztrák polgári törvénykönyvek számos 

más törvénykönyv alapját képezték Európában és másutt is, a XIX. század közepére egyre 

inkább a francia törvénykönyvek domináltak. De a természetjogra, és nem az arra épülő 

kódexekre való támaszkodás kimerült. A természetjogba, mint objektíven érvényes 

joganyagba vetett általános hit az emberi viselkedést szabályozó magától értetődő elveken 

alapuló szabályok elhalnak, mivel a jogot egyre inkább emberi konstrukciónak tekintik, 

amelyben a jogi szabályok minősége inkább társadalmi hatásaiktól, mintsem látszólag 

racionális alapjuktól függ. 

 

 

V. Természetjog Angliában 

 

A természetjogi gondolkodás szerepe Angliában két okból is atipikus volt. Először is, 

ellentétben azokkal a kontinentális rendszerekkel, amelyek a római jog intézményrendszere 

köré épültek, a 18. század előtt az angol common law-nak nem volt absztrakt kerete, amelyre 

támaszkodhatott volna. Másodszor, nem volt a kontinentális Európában tapasztaltakkal 

egyenértékű kodifikációs mozgalom, így amikor a természetjogi gondolkodás hatása 

érezhetővé vált, azt a már meglévő jogba kellett beépíteni, vagy azt rá kellett helyezni. 

       A tizenötödik század második felére a természetjog eszméje széles körben elterjedt az 

angol jogban, bár igen vékonyan. Amennyiben bármilyen elmélet látható, az a teljesen 

ortodox elmélet volt, amely szerint a természetjogot Isten adta, és az emberi értelem ismerte 

el létezőnek. Ez a gondolkodásmód, amely nagyon egyértelműen teológiai forrásokból 

származott, alapozta meg Christopher St German Doctor and Student című, a XVI. század 

elején megjelent Doctor and Student című művében az ész jogáról folytatott vitát.25 A 

természetjogra való furcsa utalások továbbra is megtalálhatók a tizenhatodik és a korai 
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tizenhetedik században. Ezek mindegyike összhangban van azzal, ami a Doctor and 

Studentben olvasható, kivéve talán egy Sir Edward Coke főbíróhoz köthető sort, aki magának 

a szokásjognak a természetjoggal való azonosítása felé hajlott. Körülbelül 1640-től kezdve 

azonban Grotius De Jure Belli ac Pacis című művének hatása kezdett érezhetővé válni, 

amikor a természetjogra hivatkoztak a jogi érvelésben. Ez nem szorította ki a természetjog 

más, tudományos szinten megírt megközelítéseit: Selden, Hobbes és Locke korántsem voltak 

Grotius szolgai követői, és Matthew Hale jogász sem volt az, aki a törvények természetéről írt 

értekezést (amely ma már csak töredékesen maradt fenn vázlat) 1668-ban. Grotius 

jelentősége kétségtelen, de más szerzők elméletei is fontosak voltak, különösen ott, ahol 

segítették a kívánt eredmény elérését. 

      A természetjog befolyása az angol jogra jóval messzebbre ment annál, minthogy egyszerű 

- lényegében konkrét tartalom nélküli - kijelentéseket tegyenek arról, hogy a természetjog 

(vagy Isten törvénye) Anglia jogának részét képezi, bár az ilyen kijelentések meglehetősen 

gyakoriak voltak. Bár nem minden jogász támogatta bármely feltételezett természetjogi 

szabály alkalmazását - 1670-ben Vaughan főbíró kritikusan nyilatkozott az ilyen érvek 

felhasználásának módjáról: "Ahogyan általában a természetjogról beszélünk, az pons 

stultorum, amikor a bolondok nem tudják megmondani, merre menjenek tovább, akkor 

odamennek" - a természetjogról íróktól származó pontok beépültek az angol jogba. Ez 

különösen világosan megmutatkozott a szerződési jogban. A témáról szóló első értekezés, 

amelyet Sir Jeffrey Gilbert írt a 18. század elején (még kiadatlan, bár kiadása előkészítés alatt 

áll), egyértelműen Hobbes és valószínűleg Locke hatását mutatja, és Hobbes szerződési 

modellje meglehetősen egyértelműen egy olyan törvény mögött állt, amely lehetővé tette a 

szerződésszegésért indított perekben a keresztkövetelések beszámítását. A témában elsőként 

kiadott mű, a Henry Ballownak tulajdonított Treatise on Equity (1737) egy kivételével 

minden fejezetcímében Pufendorf De Iure Naturae et Gentium című művének angol 

fordításából vett idézeteket, és ennek az elemzésnek a pontjai a tizennyolcadik század 

második felében bekúsztak a common law szabályaiba.  

       Még jelentősebbek voltak Robert-Joseph Pothier művei, amelyeket az 1780-as években 

vezettek be Angliába, és amelyek a XIX. század elejére az angol szerződési jog minden 

aspektusát alakították. A természetjog hatása a konkrét jogi doktrínára nem korlátozódott a 

szerződésre. A kártérítési jogban a gondatlanságnak a modern jogban uralkodóvá vált 

gondolata először Francis Buller 1767-ben kiadott (korábbi anyagokra épülő) Introduction to 

the Law Relative to Trials at Nisi Prius című művében jelent meg, amely közvetve vagy 

közvetlenül Pufendorftól származik. Úgy tűnik, hogy a bizalom megértése a XVIII. század 

elején szintén Pufendorf angol fordításán alapult, bár ennek kevesebb hosszú távú hatása volt. 

Kifejezetten természetjogi érvelés támasztotta alá a korai szerzői jogi szabályokkal 

kapcsolatos esetjogot, bár itt a természetjogi érveket elutasították. Sok más példát is lehetne 

még említeni. Ami világos, hogy a természetjogászok által felhozott érveket rendszeresen 

használták az angol bíróságok, és bár ezeknek az érveknek nem volt egyetlen forrása, úgy 

tűnik, hogy Pufendorf De Jure Naturae et Gentium című művének angol fordítása volt a 

domináns hatás a tizennyolcadik század nagy részében. A természetjogi szabályokat azonban 

nem fogadták el széles körben: az ezekre épülő érvek sikerrel járhattak, vagy elbukhattak. 

       Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a tizennyolcadik században Angliában kiadott 

legfontosabb jogi műben, Sir William Blackstone kommentárjaiban (1765-9) találunk 

utalásokat Grotiusra és Pufendorfra; és az sem meglepő, hogy az utalások meglehetősen 

véletlenszerűek, inkább ott kerültek bele, ahol hasznosnak tűnt, mint szisztematikusan. 

Blackstone bevallott célja, hogy az angol jogot a természet jogához kapcsolja,26 hasonlóan 

nem meglepő, hiszen könnyen illeszkedik a tizennyolcadik század páneurópai 

gondolkodásmódjába. Bár a Kommentárok semmiképpen sem a természetjog műve, ahol a 

magától értetődő tételek alapvető alapjaira épülnek az egyre konkrétabb előírások, a 
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természetjog hatása a gondolkodásmódra érezhető. Szemben például Coke Institutes című 

négykötetes művével a tizenhetedik század első felében, Blackstone elemzése szisztematikus 

szerkezetű, és arra mutat, hogy a jognak a racionalitásban van alapja. A jogról ily módon 

gondolkodva Blackstone munkája jogi értekezések egész tömegét szülte - a koraiakban a 

természetjog átláthatóan jelen volt -, amelyek erre a racionális megközelítésre építettek és 

megszilárdították azt. 

       Blackstone kommentárjainál szélesebb horizonton a jogról való gondolkodásmód volt az, 

amely a természetjognak az angol jogra gyakorolt legmélyebb hatását alakította ki. A 

common lawnak a cselekvésformákra, az Equitynek pedig a rendkívül technikai jogi 

szabályokra való összpontosítása elnémult, mivel mindkét rendszer technikai szabályait a 

racionális, absztrakt keretbe illesztették. A rendszer szabályai többé nem voltak többé csak a 

rendszer szabályai; olyan erkölcsi minőséggel ruházták fel őket, amely a szabályok igazolását 

biztosította azon a tényen túl, hogy azok a törvények voltak. 
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                              26. A jog és a protestáns  reformáció 
                                                  John Witte, Jr 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A tizenhatodik századi protestáns reformáció nemcsak a teológiát és az egyházat, hanem a 

jogot és az államot is forradalmasította. Bár lutheránus, anabaptista, anglikán és kálvinista 

ágakra oszlott, a reformáció együttesen megtörte a középkori egyház nemzetközi uralmát és 

kánonjogát, és a nyugati kereszténységet végleg versengő nemzetekre és régiókra osztotta. A 

reformáció a hatalom, a tulajdon és a kiváltságok masszív áthelyezését is elindította az 

egyházról az államra. A protestáns államok mostantól új joghatóságot vállaltak számos alany 

és személy felett, és új jogi formát adtak a protestáns tanításoknak. Ezek az új protestáns 

törvények azonban nagymértékben támaszkodtak a középkori ius commune-ra, valamint a 

korábbi bibliai és római jogtudományra is. Ez a fejezet az új protestáns jogi szintéziseket 

elemzi, különös tekintettel az egyház és állam viszonyára, a vallási és polgári szabadságra, a 

házassági és családi jogra, az oktatási jogra, a szociális jóléti jogra, valamint a jogi és politikai 

filozófiában bekövetkezett kísérő változásokra. 

Kulcsszavak: Protestantizmus, reformáció, egyház és állam viszonya, bűnözés és büntetés, 

házasság és család, oktatás, szociális jólét, kereszténység és jog, politikai teológia. 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A protestáns reformáció 1517-ben robbant ki, amikor Luther Márton kiírta a kilencvenöt tézist 

a wittenbergi templom ajtajára, majd három évvel később a város kapujában elégette a 

középkori kánonjogi könyveket. A reformáció hamarosan négy fő ágra - lutheranizmusra, 

anabaptizmusra, anglikanizmusra és kálvinizmusra - szakadt, és mindegyik ágon belül is 

bőséges regionális és felekezeti eltérések mutatkoztak. A lutheranizmus Luther katekizmusai 

és az Augsburgi Hitvallás (1530), valamint a helyi liturgikus könyvek és bibliafordítások által 

megszilárdítva terjedt el az északi Szent Római Birodalomban, Poroszországban és 

Skandináviában, illetve ezek későbbi gyarmatain. Az anabaptisták kis közösségekben 

szétszéledtek Nyugat- és Kelet-Európában, Oroszországban és végül Észak-Amerikában, és 

többségük a schleitheimi hitvallás (1527) vallási alapelvei mellett kötelezte el magát. 

Az anglikanizmust VIII. Henrik király és a parlament alapította Angliában az 1530-as 

években, és miután a Nagy Biblia (1539) és a Közös imakönyv (1559) megszilárdította, 

elterjedt a hatalmas Brit Birodalomban, Észak-Amerikában, Afrikában, a Közel-Keleten és 

Indiában. A kálvinista vagy református közösségek, amelyek Kálvin János genfi mintájára, a 

genfi Biblia és a genfi Akadémián alapultak, elterjedtek a Svájci Államszövetség egyes 

részein, Franciaországban, a Pfalzban, Németalföldön, Skóciában, Angliában és Észak-

Amerikában. Az egymás és katolikus szomszédaik mellett bizonytalanul élő protestáns 

közösségek sakktábláját egy ideig az augsburgi béke (1555), az utrechti unió (1579), a nantes-

i ediktum (1598), a westfáliai béke (1648) és más békeszerződések védték, bár a vallásüldözés 

és a vallási háborúk tragikusan rendszeres eseményei voltak a kora újkori Európában.        
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        Míg az új hitvallások, hitvallások és katekizmusok segítettek inspirálni és integrálni 

ezeket a protestáns mozgalmakat, az új törvények voltak azok, amelyek általában mozgásba 

hozták és megszilárdították őket. A lutheránus német városok, hercegségek és fejedelemségek 

1520 után több száz helyi "egyházi rendeletet" (Kirchenordnungen) vagy "jogi reformációt" 

(Rechtsreformationen) adtak ki, amelyek a következő fél évszázadban Svédország, Dánia, 

Norvégia, Finnország és Izland nemzeti egyházi rendeleteiben is visszaköszöntek. A helyi 

anabaptista vének rövid "egyházi rendeleteket" adtak ki kis, önellátó anabaptista közösségeik 

létrehozására és irányítására, amelyek szabályai közül sokan közvetlenül a bibliai és korai 

bibliai forrásokból merítettek. 

         A parlament szupremáciai törvénye (1534) az angol uralkodót a "legfőbb fejnek" és a 

"hit védelmezőjének" nyilvánította a szabadon álló anglikán egyházban (Anglicana 

Ecclesiastica). A genfi "reformációs ediktum" (1536), amelynek mintájául az előző 

évtizedben Zürichben és más svájci városokban elfogadott hasonló ediktumok szolgáltak, 

számos európai városban és tartományban, valamint később Észak-Amerika gyarmatain is 

visszhangra talált, amelyek elfogadták a református protestantizmust. 

          Mindezek a korai protestáns jogi nyilatkozatok részben a római katolicizmus jogának és 

teológiájának határozott elutasítása volt. A katolikus egyház a XII. század óta a Nyugat 

egyetemes joghatósága volt. A középkori egyházi hatóságok kizárólagos joghatóságot 

igényeltek a tanítás, a liturgia, a papság, a politika, a házasság, a család, az öröklés terén, 

 de ugyanígy a trösztök, oktatás, jótékonyság, szerződések, erkölcsi bűncselekmények és még 

sok más téren. Egyidejűleg számos más jogi tárgykörben is joghatóságot igényeltek, néha a 

helyi polgári szabályok és eljárások hiányosságait pótolva, de gyakran a helyi polgári 

hatóságok mellett a helyi lakosság irányításában. Az egyháznak pedig hatalmas vagyonai 

voltak - Európa egyes régióiban a földterület több mint egynegyede -, amelyek mindegyike 

kizárólagos egyházi ellenőrzés alatt maradt, és mentes volt a világi adók és szabályozás alól. 

E hatalom gyakorlása érdekében a középkori egyház a pápa, a püspökök és az egyházi 

tanácsok által kihirdetett kánonjogok bonyolult rendszerét alakította ki, amelyet az egyházi 

bíróságok és egyházi tisztviselők hierarchiája hajtott végre a római pápai végső hatalom alatt. 

Az egyházi tisztviselők hatalmas hálózata, amely mentes volt a világi jogi ellenőrzéstől, 

elnökölt a középkori egyház végrehajtó és adminisztratív funkciói felett. Az egyház a 

keresztségen keresztül regisztrálta polgárait. A tized révén megadóztatta őket. A keresztes 

hadjáratokon keresztül sorozta be őket. Egyházi iskolákban oktatta őket. A kolostorokban, 

kolostorokban, kórházakban, kórházakban és céhekben nevelte őket. Gondoskodott róluk és 

családjaikról még haláluk után is az örökös gyászszertartások, bűnbocsánatkérések, és 

alapítványok. A középkori egyház - F. W. Maitland találó kifejezésével élve - "az első igazi 

nyugati állam" volt.1 Kánonjoga volt az első nemzetközi jog Róma és a római jog ötödik 

századi bukása óta. 

       Már a XIV. és XV. században erős világi uralkodók kezdtek lázadni a középkori egyház 

hatalma, előjogai és kiváltságai ellen, és jogi reformokat vezettek be. A tizennegyedik századi 

Angliában számos "provisor" és "praemunire" statútum korlátozta a pápai ellenőrzést a helyi 

egyházi kinevezések, az egyházi adók és a helyi birtokviták felett. 1414-től kezdődően a Szent 

Római Császárok egy sor nagy egyházi zsinatot hívtak össze, amelyek korlátozták a kánonjog 

és az egyházi bíróságok működését a birodalomban, és a pápai öröklés, valamint a püspökök, 

apátok és apátnők kinevezésének rendezését tűzték ki célul. A bourges-i pragmatikus 

szankcióban (1438) és a bolognai konkordátumban (1516) a francia királyok megtiltották a 

különböző pápai adókat, korlátozták a Rómához való fellebbezéseket, megkövetelték, hogy a 

francia püspököket a király által összehívott helyi egyházi tanácsok válasszák, és a francia 

klérust és az egyházi vagyont királyi ellenőrzés alá vonták. A tizenötödik századi spanyol 

uralkodók számos jogi kérdésben az egyházi bíróságokat a polgári bíróságoknak rendelték 

alá, és átvették az inkvizíció feletti politikai és jogi ellenőrzést. A tizenötödik századi német 
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és skandináv fejedelmek és városi tanácsok számos "jogi reformot" fogadtak el, amelyek 

korlátozták az egyházi vagyont és a vallási adókat, fegyelmezték az önfejű papságot és 

szerzeteseket, és korlátozták az egyházi bíróságok hatáskörét a bűnözés, a család, az öröklés 

és a szerződések terén. Olyan középkori reformerek, mint Páduai Marsilius (1280 körül - 

1343), John Wycliffe (1330-84 körül), John Hus (1370-1415 körül) és még sokan mások, 

gyakran az életük árán is szorgalmazták az ezzel járó teológiai reformokat. 

        A protestáns reformátorok ezekre a késő középkori reformokra építettek, de túlléptek 

rajtuk. A reformátorok most már a középkori katolikus jogrendtől való teljes szabadságot 

követelték - az egyéni lelkiismeret szabadságát a tolakodó kánonjogoktól, a politikai 

hivatalnokok szabadságát a klerikális hatalomtól és kiváltságoktól, a helyi papság szabadságát 

a központosított pápai és zsinati uralomtól. A "keresztény szabadság" volt a korai protestáns 

reformáció hívószava. A reformátorokat arra késztette, hogy teljesen elítéljék a kánonjogot és 

a klerikális hatalmat, és radikális jogi és politikai reformokat sürgetjenek az új kánonjog 

alapján. 

 

Protestáns teológia. Az egyház kánonjogi könyveit elégették. Az egyházi bíróságokat és a 

püspöki hivatalokat erőszakkal bezárták. Megfosztották az egyházi kiváltságoktól és 

mentességektől. Betiltották a kolduló koldulást. Felfüggesztették a kötelező cölibátust. Az 

engedékenységgel való kereskedelmet elítélték. Törvényen kívül helyezték a Rómába vagy 

távoli püspököknek fizetett annátust és tizedet. A pápához és a kúriához fűződő diplomáciai 

és fellebbviteli kapcsolatokat megszakították. Katolikus püspököket, papokat és szerzeteseket 

száműztek otthonukból, néha megcsonkították vagy megölték őket. Az egyház hatalmas 

vagyonát és intézményeit lefoglalták, gyakran erőszakkal és vérontással. Felbecsülhetetlen 

értékű egyházi művészetet, irodalmat, szobrokat és ikonokat fosztogattak, néha elpusztították. 

Az egyházi szentélyeket, plébániákat és szemináriumokat pedig elkobozták és protestáns 

irányítás alá vonták. 

      A reformátorok teológiai szükségszerűségként védték az egyháznak ezt a forradalmi 

tisztogatást. A korai protestáns vezetők - Luther Márton (1483-1546), Kálvin János (1509-

64), Thomas Cranmer (1489-1556), Menno Simons (1496-1561) és mások - mind azt 

tanították, hogy az üdvösség az evangéliumba vetett hit által jön el, nem pedig a törvény 

cselekedetei által. Minden egyes embernek közvetlenül Isten elé kellett állnia, keresnie kellett 

Isten kegyelmes bűnbocsánatát, és a Biblia és a keresztény lelkiismeret szerint kellett élnie. A 

reformátorok számára a papság által kezelt katolikus kánonjog akadályozta az egyén 

közvetlen kapcsolatát Istennel, és elhomályosította a helyes életvitel egyszerű bibliai normáit. 

Valamennyi korai reformátor tanította továbbá, hogy az egyház alapjában véve a szentek 

közössége, nem pedig a jog testülete. Sarkalatos jelei és hivatásai az Ige hirdetése, a 

szentségek kiszolgáltatása, a fiatalok katekizálása és a rászorulókról való gondoskodás voltak. 

A katolikus klérus jogi uralma a kereszténységben akadályozta az Egyház isteni küldetését, és 

bitorolta az államnak mint Isten helyettesének a szerepét, aki arra hivatott, hogy a földi 

királyságban az isteni és a természeti törvényt magáévá tegye és alkalmazza. A protestánsok 

elismerték, hogy az egyháznak belső rendi szabályokra van szüksége, hogy szabályozza a 

saját poliszát, tanítását és fegyelmét. Az egyházi tisztviselőknek és tanácsoknak szembe 

kellett szállniuk a jogi igazságtalansággal és harcolniuk kellett a politikai zsarnokság ellen. De 

a legtöbb korai protestáns számára a jog elsősorban az állam és nem az egyház, a magisztrátus 

és nem a lelkipásztor hatáskörébe tartozott.  

       Ezek az új protestáns tanítások hozzájárultak a nyugati jog átalakításához a tizenhatodik 

és tizenhetedik században. A protestáns reformáció megtörte a katolikus egyház és a kánonjog 

nemzetközi uralmát, és a nyugati kereszténység végleg versengő nemzetekre és régiókra 

szakadt, amelyek mindegyike saját vallási és politikai uralkodóval rendelkezett. A protestáns 

reformáció a hatalom és a tulajdon hatalmas mértékű átcsoportosítását váltotta ki az 
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egyházból az államra. Az állami uralkodók mostantól számos, korábban az egyház és annak 

kánonjoga által irányított alany és személy felett gyakorolt joghatóságot. 

       A protestáns országokban a jogi hatalom és a tulajdonjog e masszív eltolódása az 

egyháztól az állam felé nem jelentette azonban a jog szekularizálódását vagy a jogra gyakorolt 

hagyományos keresztény hatások megszűnését. A kánonjog elleni korai támadásaik ellenére a 

protestáns vezetők végül számos katolikus kánonjogi szabályt és eljárást közvetlenül 

átültettek az új protestáns állami törvényekbe - némelyiket a teológiailag sértő 

rendelkezésektől megfosztva, másokat az új tanítások fényében megreformálva, de sokukat 

nagyrészt középkori formájukban megtartva, de most már az egyház helyett az állam által 

igazgatva. Ezenfelül más új törvények létrehozásakor  az állami törvények és a protestáns 

hatóságok újból merítettek a keresztényizált római jogból és a középkori polgári 

jogtudományból, a keresztény köztársasági politikai gondolkodásból, valamint a bibliai és 

talmudi jogból, amelyek mind az új protestáns jogi karok alapkövei voltak. A protestáns 

vezetők pedig keményen dolgoztak azon, hogy néhány sajátos új teológiai tanításukat, 

különösen a családról, a jótékonyságról, az oktatásról és a bűnözésről szóló tanításokat új jogi 

formákká alakítsák át. A protestáns reformációból olyan lenyűgöző új jogi szintézisek 

születtek, amelyek ügyesen vegyítették a klasszikus és a bibliai, a katolikus és a protestáns, a 

polgári és a kánoni tanításokat. 

         Ez a fejezet összefoglalja és bemutatja ezeket a protestáns reformáció nyomán született 

új jogi szintéziseket, különös tekintettel az egyház és az állam viszonyát, a vallási és polgári 

szabadságot, a házassági és családi jogot, az oktatási jogot és a szociális jóléti jogot érintő 

változásokra, figyelmet fordítva a jogi és politikai filozófiában végbement változásokra. Ahol 

a lutheranizmus, az anabaptizmus, az anglikanizmus és a kálvinizmus külön-külön járult 

hozzá a reformokhoz, azokat külön-külön fejtem ki; ahol a reformok a hagyományok között 

összehasonlíthatóak voltak, ott szemléltető esettanulmányokat választok. 

 

 

II. Az egyház-állam kapcsolatok joga és 

Vallásszabadság 

 

1. Lutheranizmus 

 

A lutheri reformáció Németországban és Skandináviában territorializálta a keresztény hitet, és 

a helyi keresztény elöljáróknak új, nagy politikai hatalmat adott a polgári és szellemi ügyek 

felett. Luther a középkori tanításokat egy új, két királyság elmélettel váltotta fel. A 

mennyország "láthatatlan" egyháza - érvelt - a szentek tökéletes közössége, ahol mindenki 

egyenlő méltósággal áll Isten előtt, mindenki tökéletes keresztény szabadságot élvez, és 

mindenki az evangéliumnak megfelelően intézi ügyeit. E földi ország "látható" egyháza 

azonban szenteket és bűnösöket egyaránt magába foglalt. Tagjai még mindig közvetlenül 

álltak Isten előtt, és még mindig élvezték a lelkiismereti szabadságot, beleértve azt a 

szabadságot is, hogy elhagyják magát a látható egyházat. A láthatatlan egyházzal ellentétben 

azonban a látható egyháznak szüksége volt mind az evangéliumra, mind az emberi törvényre, 

hogy szabályozza tagjainak Istennel és a hívőtársakkal való kapcsolatait. A papságnak az 

evangéliumot kell kezelnie. Az elöljárónak a törvényt kell alkalmaznia. 

       Luther az elöljárót Isten helytartójának tekintette a földi királyságban, akit arra hivatott, 

hogy kidolgozza és érvényre juttassa Isten igéjét és akaratát, valamint hogy tükrözze Isten 

igazságosságát és ítéletét a földi polgárok számára. 'A törvény és a földi kormányzat Isten 

nagy ajándéka az emberiségnek' - írta Luther. 'A földi hatalom Krisztus uralmának képe, 

árnyéka és alakja'. De a bírák gyakorolják Isten ítéletét és haragját is az emberi bűnökkel 

szemben. 'A fejedelmek és elöljárók az íjak és nyilak... Isten nyilai, amelyek arra vannak 
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felszerelve, hogy levadásszák Isten ellenségeit közel és távol, katonai erővel és büntetőjogi 

eszközökkel. A keresztény elöljáró, bíró vagy katona keze, "amely kardot forgat és öl, nem 

emberi kéz, hanem Istené". 2 

      Luther továbbá a magisztrátust a "közösség atyjának" (paterpoliticus) tekintette. Arra volt 

hivatott, hogy úgy gondoskodjon politikai alattvalóiról, mintha azok a gyermekei lennének, és 

politikai alattvalóinak úgy kellett "tisztelniük" és "engedelmeskedniük" neki, mintha ő lenne a 

szülőjük. Mint egy szerető apa, az elöljárónak meg kellett őriznie a békét, és meg kellett 

védenie alattvalóit a személyüket, tulajdonukat és jó hírnevüket fenyegető vagy sértő 

fenyegetésektől és sérelmektől. El kellett tartania az alattvalóit attól, hogy részegség, pazarló 

életmód, prostitúció, szerencsejáték és más erkölcstelenségek révén visszaéljenek 

önmagukkal. Az alattvalóit a közösségi ládán, a nyilvános alamizsnaházon és az állami 

kórházon keresztül kellett táplálnia és eltartania. Oktatnia kellett őket az állami iskolán, a 

könyvtáron és a tanszéken keresztül. Gondoskodnia kellett lelki szükségleteikről a helyi 

egyház szolgálatának támogatásával, valamint a szombat megtartására, a tizedfizetésre és a 

szent napokra vonatkozó törvények révén a látogatásukra és részvételükre való ösztönzéssel. 

Anyagi szükségleteikről az öröklési és vagyonjogi törvények reformjával kellett 

gondoskodnia, hogy biztosítsa a szülők vagyonának egyenletesebb elosztását minden 

gyermek között. Otthonában és magánéletében erkölcsi példát kellett mutatnia az erény, a 

jámborság, a szeretet és a jótékonyság terén, hogy hűséges alattvalói utánozhassák és 

tisztelhessék. 

       Luther és munkatársai felszólították a keresztény elöljárókat, hogy pozitív törvényeiket a 

Tízparancsolatra építsék, amelyet a természetjog általános érvényű kijelentésének tekintettek. 

'A tízparancsolat nem Mózes törvénye - írta Luther -, hanem az egész világ tízparancsolata, 

amely a világ alapításától fogva minden ember elméjébe be van írva és bevésődött'.3A 

keresztény elöljáró "a Tízparancsolat hangja" a földi királyságon belül, írta Philip 

Melanchthon (1509-60), a Wittenbergben élő, Németországban és Skandináviában nagy 

befolyással bíró teológus és jogász. 'Amikor az Obrigkeitról, fejedelmekről vagy urakról 

gondolkodsz, képzelj el magadban egy embert, aki egyik kezében a Tízparancsolat tábláit 

tartja, a másikban pedig kardot tart. 4 

       Melanchthon ezt a képet közvetlenül átvette a politikai hatalomról és a pozitív jogról 

szóló elméletébe, amelyet a Dekalógus két táblázata segítségével szervezett. A Dekalog első 

táblája, írta, az állam pozitív törvényeit támasztja alá, amelyek a lelki erkölcsöt, a személyek 

és Isten közötti kapcsolatot szabályozzák. A Második Tábla az állam pozitív törvényeit 

alapozta meg, amelyek a polgári erkölcsöt, a személyek közötti kapcsolatokat szabályozzák. 

Melanchthon azt írta, hogy a dekalógus első táblájának őrzőjeként a magisztrátusnak nemcsak 

a bálványimádás, az istenkáromlás és az istenkáromlás elleni törvényeket kell meghoznia a 

szombat megszegése ellen - olyan vétségek ellen, amelyeket az Első Tábla önmagában is tilt. 

Azt is meg kell "állapítania a tiszta tanítást" és a helyes liturgiát, "meg kell tiltania minden 

téves tanítást", "meg kell büntetnie a makacskodókat", és ki kell gyomlálnia a pogányokat és a 

heterodoxokat.5 Melanchthon az 1530-as és 1540-es években vonakodva jutott erre az 

álláspontra, tudván, hogy ezzel eltávolodik Luther korai, az egyetemes vallásszabadságra 

vonatkozó felhívásától. Melanchthon azonban sajnálkozott az erőszakos antinomianizmus, a 

szellemi radikalizmus és az "ördögi dühkitörések" állandó kitörései miatt azok részéről, akik 

túlságosan szó szerint vették Luther szabad kegyelemről szóló tanítását. Melanchthon úgy 

vélte, hogy az ilyen istenkáromlást és káoszt határozott válaszlépés nélkül hagyni, végső 

soron Isten elárulása és a lényeget meghazudtoló cselekedet.  Az elöljáróknak "külső 

fegyelmet kell fenntartaniuk minden parancsolat szerint", és így "meg kell tiltaniuk, meg kell 

szüntetniük és meg kell büntetniük ezeket a romlásokat", és "kényszeríteniük kell őket a Szent 

Evangélium elfogadására". 6 
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         Ez volt az elméleti alapja a lutheránus és más protestáns országokban a tizenhatodik és 

tizenhetedik században kihirdetett, kidolgozott "egyházi rendeletekben" foglalt új 

vallásalapítási törvények sokaságának. Ezek az egyházi rendeletek tükrözték és irányították a 

dogmák újraszisztematizálását; a szentségek megrövidítését; a liturgia, az áhítati élet és a 

vallási naptár reformját; a Biblia, a liturgia és a prédikáció népnyelvűvé tételét; a katekézis és 

a vallásoktatás kiterjesztését az iskolákban és az egyetemeken; a közös istentisztelet, a 

gyülekezeti zene, a vallási szimbolika, az egyházi művészet és építészet megújítása; az 

egyházi fegyelem és a helyi egyházi adminisztráció radikális reformjai; a tizedfizetés, a 

keresztség, a konfirmáció, az esküvő, a temetés új gyakorlata; a diakóniai gondozás, a 

szentségimádás és még sok más. Az egyházi és lelki élet mindezen aspektusait részletesen 

szabályozták a középkori egyház kánonjogi és szentségi szabályai. Most a protestáns állam 

vallási intézményi törvényei alá tartoztak. Különösen azután, hogy az augsburgi béke (1555) 

és a westfáliai béke (1648) megerősítette azt az alkotmányos elvet, hogy minden polgári 

uralkodó szabadon állapíthatja meg a saját helyi közösségének vallását (cuius regio eius 

religio), ezek a vallásalapítási törvények egyre részletesebbé, díszesebbé és rutinszerűbbé 

váltak. E törvények maradványai még ma is érvényben vannak a lutheránus országokban, bár 

mostanában erőteljes új vallásfelosztási politikák vannak folyamatban. 

        Míg a Dekalógus első táblája az Isten és a személyek közötti kapcsolatokat szabályozó 

pozitív állami törvényeket támogatta, addig a második tábla a személyek közötti 

kapcsolatokat szabályozó pozitív törvényeket. Melanchthon és olyan lutheránus jogtudósok, 

mint Johan Oldendorp (1486-1567 körül) és Nicolaus Hemming (1513-1600) a Második 

Tábla minden egyes parancsolata alatt pozitív törvények egész sorát fogalmazták meg. A 

"Tiszteld atyádat és anyádat" parancsolat alapján érveltek, az elöljárók kötelesek voltak 

megtiltani és büntetni az engedetlenséget, a tiszteletlenséget vagy a tekintélyek, például a 

szülők, a politikai vezetők, a tanárok, a munkaadók, az urak és mások megvetését. A hatalom 

pozitív törvényeit is nekik kellett felépíteniük - alkotmányos jog, közigazgatási jog, úr-szolga 

törvények és így tovább. A "Ne ölj" parancsolat a törvénytelen gyilkosság, az erőszak, a 

támadás, a testi sértés, a harag, a gyűlölet, a kegyetlenség és a felebarátok teste elleni egyéb 

vétségek elleni törvényeket támasztotta alá. A 'Ne paráználkodj' és a 'Ne kívánd felebarátod 

feleségét vagy szolgálóját' a szexuális bűncselekmények - házasságtörés, paráznaság, 

inkontinencia, prostitúció, pornográfia, obszcenitás és hasonló bűncselekmények - elleni 

törvények, valamint a házasságkötés, tartás és felbontás, gyermekgondozás, felügyelet és 

ellenőrzés, szülői jogok, szerepek és felelősségek stb. elleni pozitív törvények alapját 

képezték. A "Ne lopj" parancsolat a lopás, betörés, sikkasztás és hasonló, más tulajdonával 

szembeni bűncselekmények, valamint a saját tulajdon pazarlása, káros használata vagy 

pazarló használata elleni pozitív törvényeket támogatta. Támogatta továbbá az ingatlan- és 

személyi tulajdonra, annak megszerzésére, használatára, fenntartására, megterhelésére, 

eladására, elidegenítésére vonatkozó pozitív törvényeket is. A "Ne tégy hamis tanúságot" 

parancsolat alapján a bíráknak büntetniük kellett a hamis tanúzás, a becstelenség, a csalás, a 

rágalmazás minden formáját, és más, a személy hírnevét vagy a közösségben betöltött 

státuszát sértő cselekményeket. És meg kellett alkotniuk az ígéretek és szerződések pozitív 

törvényeit, a felebarátnak adott szavának megtartását, valamint a bírósági eljárásokban az 

eljárás, a bizonyítás és a tanúvallomás törvényeit. Végül a "Ne kívánd" parancsolat alapján a 

bíráknak büntetniük kellett minden olyan kísérletet, amely más személye, tulajdona, jó 

hírneve vagy kapcsolatai ellen irányuló sértő cselekményt követ el, és meg kellett alkotniuk 

azokat az alapvető szabályokat, amelyek megvédik a saját háztartás magánéletét a 

szomszédok sóvárgó privát szajháitól. 

       A társadalmi érintkezés számos ilyen aspektusát a katolikus egyház kánonjoga 

szabályozta, és részben az egyház hét szentsége szervezte. A házasság szentsége például a 

nemi élet, a házasság és a családi élet pozitív jogát támogatta. A bűnbánat szentsége a mások 
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személye, vagyona és jó hírneve ellen elkövetett bűncselekmények kánoni jogát támogatta. A 

keresztség és a konfirmáció szentségei a keresztény hívők természetes jogainak és 

kötelességeinek alkotmányos jogát támasztották alá. A szentelések szentsége a papság jogát 

támasztotta alá. Az utolsó kenet szentsége a temetés, az öröklés, az alapítványok és a trösztök 

pozitív törvényeit támogatta. A lutheránus jogászok a hét szentség helyett a Tízparancsolatot 

használták a pozitív jog különböző rendszereinek megszervezésére. És az egyház helyett az 

államra tekintettek, hogy a Tízparancsolat, valamint a természetjog és az erkölcs bibliai és 

biblián kívüli forrásai alapján hirdesse ki és érvényesítse ezeket a pozitív törvényeket. Ez lett 

a rendszerezés és tanítás standard módja számos kora újkori protestáns állami 

törvénykezésben, végül az Atlanti-óceán mindkét partján. 

 

 

2. Anabaptizmus 

 

A kora újkori anabaptisták közösségivé tették a hitet azáltal, hogy kifejtették a két királyság 

elméletét, amely teljesebben elválasztotta a vallás és az egyház megváltott birodalmát a 

politika és az állam bukott birodalmától. Az 1520-as évek elején a protestantizmus új 

formájaként megjelenő anabaptisták az amishok, testvérek, hutteriták, mennoniták, baptisták 

és mások különböző csoportjaira szóródtak szét. A korai szórványcsoportok némelyike, 

például Thomas Müntzer (1489-1525) és Caspar Schweckenfeld (megh. 1561) követői 

politikailag radikális vagy utópisztikus spiritualisták voltak. Mások, mint például a münsteri 

anabaptista szekta Leideni János (megh. 1536) vezetésével, rövid ideig poligámiát 

gyakoroltak, amelyet kíméletlenül érvényesítettek az ellenzőkkel szemben. A legtöbb 

anabaptista közösség azonban a XVI. század közepére csendes keresztény szeparatisták, 

monogámok és pacifisták voltak, akik olyan teológusoktól vették a példát, mint Menno 

Simons, Pilgrim Marpeck (megh. 1556), Dirk Philips (1504-68) és Peter Riedeman (1506-56), 

akik arra buzdították követőiket, hogy térjenek vissza az Újszövetség és az apostoli egyház 

egyszerű tanításaihoz. 

       Az anabaptista közösségek aszketikusan kivonultak a polgári és politikai életből, és kis, 

önellátó, intenzíven demokratikus közösségekbe tömörültek. Ezeket a közösségeket belsőleg a 

tanítványság, az egyszerűség, a szeretet és az ellenállásmentesség bibliai elvei irányították. 

Saját belső normáikat határozták meg az istentisztelet, a liturgia, az étrend, a fegyelem, az 

öltözködés és az oktatás terén. Saját belső ügyeiket intézték a tulajdon, a szerződések és a 

kereskedelem terén, házasság és öröklés - amennyire csak lehetséges, a bibliai törvényekre és 

gyakorlatra hivatkozva, nem pedig az állami törvényekre és gyakorlatra. És ezeket a belső 

vallási törvényeket nem kényszerítéssel, hanem meggyőzéssel hajtották végre, és nem a 

megtorlás érdekében, hanem a bűnös megváltása és a közösségbe való visszahelyezése 

érdekében. Az engedetlen bűnösöket és a közösség erőszakossá, rombolóvá váló vagy a 

közösség eszméit tartósan eláruló tagjait elkerülték, és ha kellett, kitiltották a közösségből. 

Sőt, amikor az anabaptista közösségek túl nagyra nőttek vagy túlságosan megosztottak lettek, 

szándékosan gyarmatosították magukat, és végül az anabaptisták Oroszországtól Írországon át 

Észak-Amerika legtávolabbi határaiig terjedtek. 

       A legtöbb anabaptista úgy vélte, hogy az állam és annak törvényei a bukott világ részei, 

amelyeket lehetőség szerint el kell kerülni, összhangban a bibliai előírásokkal, amelyek 

szerint a keresztényeknek nem szabad "a világból valónak" lenniük, vagy "alkalmazkodniuk" 

ahhoz. A világ, amely egykor Isten tökéletes teremtménye volt, most egy bukott, bűnös 

rendszer, amely túl van "Krisztus tökéletességén" és túl van a keresztény hívő mindennapi 

gondjain. Isten "a világ falát" építette, az „elválasztást" (paries maceriae) a megváltott egyház 

és a bukott világ között, írta Menno Simons az Efézus 2:14-et idézve.7 Isten úgy engedte meg 

a világ fennmaradását, hogy elöljárókat és azok pozitív törvényeit rendelte el, akiknek 
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felhatalmazása volt arra, hogy kényszerítést és erőszakot alkalmazzanak a rend és a béke 

fenntartása érdekében. A keresztényeknek engedelmeskedniük kell a politikai hatóságok 

törvényeinek, amennyiben a Biblia parancsolta - adót fizetni, bejegyeztetni a tulajdonukat, 

elkerülni a lopást és az emberölést, betartani az ígéreteiket, és igazat vallani. A 

keresztényeknek azonban kerülniük kell a világgal és az állammal való aktív részvételt és 

szükségtelen érintkezést - kerülniük kell a pereskedést, az eskütételt, az állami oktatást, a 

banki tevékenységet, a nagyszabású kereskedelmet, a vásárokat, a nyilvános ünnepeket, az 

ivóházakat, a színházakat, a játékokat, a politikai hivatalokat, a rendőri vagy katonai 

szolgálatot. A legtöbb kora újkori anabaptista pacifista volt, és a háborúban vagy az 

erőszakban való aktív részvétel helyett inkább a gúnyolódást, a száműzetést vagy a halált 

választotta. Ez a közös politikai és polgári tevékenységektől való idegenkedés gyakran a 

katolikusok és a protestánsok megvetését, megtorlását és elnyomását - sok esetben erőszakos 

mártíromságot - eredményezte az anabaptisták számára. 

       Az anabaptizmus, bár kialakulásakor népszerűtlen volt, végül létfontosságú forrásnak 

bizonyult az állam és az egyház szétválasztása, valamint a békés vallásúak sokasága polgári 

és vallási szabadságjogainak védelme mellett szóló nyugati jogi érvek számára. Ugyanilyen 

fontos volt a későbbi jogi reformok szempontjából az anabaptista tanítás a felnőtt- és nem a 

gyermekkeresztségről. Ez a tan új hangsúlyt adott a vallási önkéntességnek, szemben a 

születési jogról vagy a predesztinált hitről szóló hagyományos elméletekkel, nem is beszélve 

arról a hagyományos gyakorlatról, hogy a hívőket a bevett vallási hit elfogadására 

kényszerítették, vagy megbüntették a rossz vallási döntéseiket. Az anabaptista teológiában 

minden felnőtt arra volt hivatott, hogy szabad lelkiismereti döntést hozzon a hit elfogadására - 

metaforikusan, hogy megmássza a bukott világ és a vallás birodalma közötti elválasztó falat, 

hogy Krisztus tökéletes birodalmába kerüljön. És Istenen múlott, nem pedig az államon vagy 

bármilyen más hatóságon, hogy eldöntse, mely vallási formák virágozzanak, és melyek 

halványuljanak el. A tizenhetedik és tizennyolcadik században a Szabadegyház különböző 

követői Európában és Észak-Amerikában egyaránt a lelkiismereti szabadság és a szabad 

vallásgyakorlás erőteljes platformjává alakították ezt a kardinális képet. Különösen 

Amerikában olyan különböző vezetők, mint Roger Williams (1604-84 körül), William Penn 

(1644-1718), Isaac Backus (1724-1806) és John Leland (1754-1841) a vallásszabadság 

mellett érvelt, és nézeteik hozzájárultak az új amerikai alkotmánytörvények kialakításához, 

amelyek eltörölték a vallást, és mindenki számára védték a lelkiismereti szabadságot és a 

szabad vallásgyakorlást. 

 

 

3. Anglikanizmus 

 

Míg az anabaptizmus közösségivé tette a protestáns hitet, a lutheranizmus pedig 

territorializálta azt, addig az anglikanizmus a keresztény uralkodó végső szellemi és politikai 

uralma alatt államosította a hitet. VIII. Henrik király úgy oldotta meg az Aragóniai Katalinnal 

kötött házasságának felbontása miatt a pápasággal 1527 és 1533 között folytatott elkeseredett 

vitáját, hogy megszakított minden jogi és politikai kapcsolatot Rómával, és az angliai 

katolikus egyházat önálló anglikán egyházzá nyilvánította. Henrik és a korai anglikán 

reformerek, mint Thomas Cranmer és Thomas Cromwell (1485-1540) egy sor olyan átfogó 

új törvényt vezettek át a parlamenten, amelyek gyorsan, felülről lefelé irányuló módon és több 

másként gondolkodó brutális kivégzésével és több ezer másként gondolkodó száműzetésével 

megteremtették az új anglikán rendet. A Supremacy Act (1534) az uralkodót nyilvánította az 

anglikán egyház és nemzetközösség "legfőbb fejévé". Az Act for the Submission of Clergy 

and Restraint of Appeals (1534) az uralkodónak végső hatalmat adott az összes pap 

kinevezésére, fegyelmezésére és elbocsátására, egyházi zsinatok összehívására, az egyház 
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tanításának, liturgiájának és kánonjogának reformjára, valamint az egyházi ingatlanok és a 

személyzet nyilvántartására. Az első gyümölcsökről és tizedekről szóló törvény (1534) 

előírta, hogy az egyházi tizedet és adókat a koronának kell fizetni. A Nagymonostorok 

feloszlatásáról szóló törvény (1539) és a későbbi törvények a kolostorok, kolostorok, 

klastromok, káptalanok, kántorságok, céhek, iskolák, kollégiumok, kórházak, testvériskolák, 

alamizsnaházak és más egyházi tulajdonú ingatlanok tömeges elkobzásához és feloszlatásához 

vezettek, a reformáció előtti egyházi alapú jóléti és oktatási rendszerek szívébe vágva. A 

Rómával való szakítást követő másfél évtizeden belül a király és kísérete a pápát és kúriáját 

váltotta fel az anglikán egyház és növekvő gyarmatbirodalmának legfőbb uraként. 

        Miután az anglikán reformerek lefoglalták az egyház intézményeit és birtokait, gyorsan 

nekiláttak az új anglikán hit és istentisztelet törvényi úton való meghonosításának is, de ez 

nehezebbnek bizonyult. Thomas Cranmer 1539-ben királyi jóváhagyással kiadta a Nagy 

Bibliát, egy angol fordítást, amely William Tyndale (1494-1536) és Miles Coverdale (1488-

1569) korábbi remekművén alapult. Ezt a szöveget kellett mostantól az anglikán 

istentiszteleteken és az áhítati életben használni. Más bibliafordításokat cenzúráztak, és ez így 

is maradt, amíg a King James Version (1611) nem lett az engedélyezett angol Biblia. Az 

1549-es és 1552-es parlamenti Egységesítő törvények tovább kötelezővé tették Cranmer 

Közös imakönyvének használatát az anglikán istentiszteleteken, és egyre súlyosabb 

büntetéseket szabtak ki azokra a papokra és laikusokra, akik eltértek a könyv imáitól, 

liturgiájától és szentségi szertartásaitól. A király jóváhagyta a negyvenkét hitcikkelyt is, egy 

új hitvallást, amely bár számos kérdésben összhangban állt a középkori katolikus 

hagyományokkal, számos ismert lutheri és kálvinista tanítást is tartalmazott az Isten, a bűn, az 

üdvösség és a szentségek, és elutasította az anabaptista tanításokat a felnőttkeresztségről, a 

bibliai aszkézisről, valamint az egyház és az állam szétválasztásáról. 

        Az egyházjog átfogóbb reformációja azonban, amely a kontinentális protestánsok által 

elfogadott számos jogi reformhoz hasonlított, az 1552-ben, 1559-ben és 1571-ben tett 

többszöri próbálkozás ellenére is meghiúsult. A javasolt reformáció célja az volt, hogy az 

egyházi bíróságok továbbra is Angliában maradjanak, és megőrizzék hagyományos 

joghatóságukat a házasság, a tized, az öröklés, a rágalmazás és a jótétemények terén. A 

dokumentum azonban e törvények mindegyikének jelentős új parlamenti reformját és az 

egyházi bíróságok királyi bíróságok általi erőteljesebb felülvizsgálatát is előirányozta. 

Emellett átfogó reformokat javasolt a klerikális és laikus házasságok, a vétkességen alapuló 

válás és újraházasodás joga, valamint éves konferenciák és rendszeres demokratikus 

találkozók a püspökök, papok és laikusok között. E változások egyike sem valósult meg a 

reformáció korában. Az egyházi bíróságok és az egyházi hierarchia szerkezete nagyjából 

változatlan maradt, bár az egyházi bírósági ítéletek elleni fellebbezések most már nem a 

római kúriához, hanem egy új, civilekből és kanonistákból álló angliai küldöttbírósághoz 

kerültek. Az ezen anglikán egyházi bíróságok által alkalmazott jog nagyrészt a középkori 

katolikus egyház kánonjoga maradt, és csak kisebb változtatásokat vezetett be fokozatosan a 

parlament és a konvokáció a következő három évszázad során. 

       Ez az anglikán ragaszkodás a jogi és vallási hagyományokhoz nemcsak a tehetetlenséget 

tükrözte, hanem az angol klérus és laikusok bőséges ellenállását is a koronának az egyház és 

az állam felülről lefelé irányuló, nehézkes reformjával szemben. Ráadásul Mária királynő 

(1553-8) arra törekedett, hogy Anglia erőszakkal visszatérjen a Rómával való teljes 

újraegyesítéshez. Az 1553-as és 1555-ös ikertörvényekben Mária célja az volt, hogy apja, 

VIII. Henrik és féltestvére, VI. Eduárd reformációs törvényeit és gyakorlatát hatályon kívül 

helyezze, helyreállítsa Anglia pápasággal való kapcsolatát, és visszaadja a katolikus 

egyháznak és papságnak hagyományos hatalmát, tulajdonát és előjogait. Amikor az egyházi 

és állami hivatalnokok is ellenálltak ezeknek a változásoknak, több mint 250 protestáns 
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eretneket végeztek ki, és több ezren, az úgynevezett Mária száműzöttek, a kontinensre 

menekültek, felfordulást hagyva az angol egyházban, államban és társadalomban. 

       Erzsébet királynő 1558-tól 1603-ig tartó hosszú uralkodása alatt Anglia fokozatosan 

berendezkedett a római katolicizmus és a kontinentális protestantizmus közötti közvetítő útra, 

és ezt a rendezést is törvényileg előírták és bírósági úton érvényesítették. A parlament kiadta 

az Egységtörvényt (1559), amely egyértelműen újra megállapította az anglikán tanítást, 

liturgiát és hitvallást az egyház és a nemzetközösség számára. Az anglikán egyházban való 

közösséghez tartozás immár az angol nemzetközösségben az állampolgári státusz, a magas 

politikai és vallási tisztségek betöltésének, a szakmai engedélyek és oklevelek 

megszerzésének, valamint számos más alapvető jog gyakorlásának feltétele volt. Parlamenti 

törvények tiltották a pápai bullákat és az "áruló" istentiszteletet, kiadványokat vagy tanítást a 

katolikusok és a protestáns "szektások" számára, és ezeket a törvényeket Erzsébet uralkodása 

alatt a Star Chamber, a High Commission és más királyi bíróságok szigorúan betartatták, majd 

még szigorúbban a Stuart-utódok, I. Jakab és I. Károly királyok. Az angol egyházi bíróságok 

megtartották joghatóságukat, bár 1571-ben, 1575-ben, 1585-ben, 1597-ben és 1604-ben új 

kánonok vezettek be részleges jogi változásokat. Parlament elfogadta a Poor Relief Act 

(1598) és a Charitable Uses Act (1601) törvényt, amelyek megpróbálták visszaállítani Anglia 

reformáció előtti, erőteljes jóléti és oktatási rendszerének egy részét, amely most nagyrészt az 

anglikán egyházközségeken és a korona által felügyelt magánvállalkozásokon keresztül 

működött. 

        Az egyház és az állam, valamint a jog és a vallás Erzsébet-kori rendezése új politikai és 

jogi elméleteket vonzott olyan anglikán istenhívők részéről, mint John Jewel (1522-71), 

Edmund Grindal (1519-83) és Richard Bancroft (1544-1610). A legfontosabb védekezés 

Richard Hooker (1553-1600) hatalmas Laws of Ecclesiastical Polity című művében jelent 

meg, aki megvédte az anglikán berendezkedést a demokratikus egyházkormányzás 

gyülekezeti és presbiteriánus formáira vonatkozó radikálisabb kálvinista nézetekkel szemben. 

"A hatalmakat Isten rendelte el" - idézte Hooker a következő idézetet Szentírásból, és 

tükrözik Istennek az egész világegyetem fölötti legfőbb uralkodói hatalmát, amelyet az ő 

örökkévaló törvénye által kormányoz. A keresztény uralkodó a földön Isten mennyei 

monarchikus kormányzását testesíti meg; az uralkodó valóban "isten a földön", ahogyan a 

Zsoltárok 82:6 fogalmaz. Az uralkodó pedig Isten törvényét öleli fel az egész vallási és 

polgári életre nézve.8 Mint Isten helytartója, az uralkodó arra hivatott, hogy pozitív 

törvényeket hirdessen ki, hogy eligazítsa az embereket, hogyan éljenek együtt és hogyan 

éljenek jól a keresztény közösségben. Bár minden egyénnek megvan a racionális képessége 

arra, hogy megállapítsa a magánéletére vonatkozó természeti törvényt - írta Hooker Aquinói 

Tamásra (1225-74) támaszkodva -, az uralkodó pozitív egyházi és állami törvényeinek a 

közösségi szellemi és világi életet Krisztus örök törvényeivel összhangban kell irányítania és 

kormányoznia. Míg a különböző nemzetek önkéntes szerződéseket kötöttek Istennel és 

politikai uralkodóikkal, addig Anglia és annak nagy common law hagyománya Isten áldásával 

egyedülálló "szövetséget" kötött, amelyben a nép beleegyezett az egyház, az állam és a 

társadalom e keresztény monarchikus egyházi, állami és társadalmi uralmába. Hooker az 

egységes egyházban és nemzetközösségben működő keresztény monarchia védelmét az I. 

Jakab király, Sir Robert Filmer (1588-1653) és mások által a XVII. században felállított "a 

királyok isteni jogáról" és az abszolút monarchiáról szóló elméletekben bővítette ki - olyan 

elméletekben, amelyekkel John Locke (1632-1704) később közvetlenül szembeszállt a Two 

Treatises on Government (1689) című művében szereplő proto-demokratikus érveivel. 
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4. Kálvinizmus 

 

A kálvinisták a lutheránusok és az anglikánok, akik az egyházat az államnak rendelték alá, 

valamint az anabaptisták, akik az egyházat kivonták az államból és a társadalomból, között 

jelölték ki az utat. Az anabaptistákhoz hasonlóan a kálvinisták is ragaszkodtak az egyház és az 

állam hivatalainak és működésének alapvető szétválasztásához, meghagyva az egyháznak, 

hogy az állam beavatkozása nélkül maga irányítsa a saját tanítását és liturgiáját, politikáját és 

tulajdonát. Kálvin a genfi Egyházi Rendeletekben (1541/1561) vetette meg ennek az egyház-

állam szétválasztásnak az alapjait, amely számos későbbi kálvinista városban is 

visszaköszönt. A lutheránusokhoz hasonlóan viszont a kálvinisták is ragaszkodtak ahhoz, 

hogy minden egyes helyi államszervezet nyíltan keresztény község legyen, amely ragaszkodik 

a természetjog általános elveihez, és azokat részletes új pozitív törvényekbe foglalja a vallási 

istentisztelet, a szombattartás, a közerkölcs, a házasság és a család, a bűnözés és a kártérítés, a 

szerződés és az üzlet, a jótékonyság és az oktatás területén. Kálvin 1541 és 1564 közötti 

hivatali ideje alatt számos ilyen törvényt alkotott Genf számára, a szabályokat különböző 

módon a Bibliából és a Talmudból, a klasszikus római jogból és a középkori kánonjogból, 

valamint a helyi szokásokból és városi rendeletekből merítve. Mindezek a darabos törvények 

végül beépültek a Genfi Polgári Ediktumba (1568). 

        Germain Colladon (1508-94) kálvinista jogász fogalmazta meg. Sok más kálvinista 

város, tartomány és gyarmat is kiadta saját helyi keresztény törvényeit, gyakran Genfet 

használva modellként és forrásként. A lutheránusokkal, anglikánokkal és anabaptistákkal 

ellentétben azonban a kálvinisták hangsúlyozták, hogy mind az egyházi, mind az állami 

tisztviselőknek egymást kiegészítő szerepet kell játszaniuk a helyi keresztény közösség 

megteremtésében és a keresztény polgárok nevelésében. A kálvinisták más protestánsoknál 

jobban hangsúlyozták a természeti és a pozitív törvény nevelő célú alkalmazását. A 

lutheránusok a törvény "polgári" és "teológiai" felhasználását hangsúlyozták: a törvény 

szükségességét, hogy a bűnösöket elrettentse bűnös túlkapásaiktól, és bűnbánatra késztesse 

őket. A kálvinisták a törvény nevelő célú felhasználását is hangsúlyozták: annak 

szükségességét, hogy a személyeket a törvény betűjére és szellemére is meg kell tanítani, 

mind a minden emberre közös polgári erkölcsre, mind pedig a keresztény életet kiteljesítő 

szellemi erkölcsre. A kálvinisták szerint az egyház feladata volt a törekvő lelki normák 

tanítása. Az állam felelőssége volt a kötelező polgári normák érvényesítése. Ez a 

felelősségmegosztás Genfben az egyházi konzisztórium és a városi tanács közötti eljárási 

megosztottságban tükröződött. Számos nem erőszakos jogi kérdésben a konzisztórium volt az 

elsőfokú bíróság; ez hívta fel a feleket magasabb rendű lelki kötelességeikre, ajánlásait pedig 

lelki fegyelmezéssel (fenyegetéssel) támasztotta alá. Ha ez a lelki tanácsadás kudarcot vallott, 

a feleket a városi tanács elé utalták, hogy polgári és büntetőjogi szankciókkal kényszerítse 

őket legalább alapvető polgári kötelezettségeik betartására. 

       A XVI. századi Genfben és más svájci városokban a konzisztórium polgári és vallási 

tisztviselőkből álló választott testület volt, amely a házassággal és a családi élettel, a 

jótékonysággal és a társadalmi jóléttel, az istentisztelettel és a közerkölcsökkel kapcsolatos 

ügyekben eredeti joghatósággal rendelkezett. A legtöbb későbbi kálvinista körében a genfi 

típusú konzisztórium átalakult a lelkészek, vének, diakónusok és tanítók testületévé, amely az 

egyes helyi egyházi gyülekezeteket irányította, de gyakran kevésbé strukturált politikai és jogi 

szerepet játszott a szélesebb keresztény közösségben. A helyi klérusnak azonban továbbra is 

erős szerepe volt abban, hogy tanácsot adjon az elöljáróknak a helyi pozitív joggal 

kapcsolatban. A közösség és a helyi egyházak és konzisztóriumaik általában autonómiát 

élveztek saját tanításuk, liturgiájuk, szeretetük, politikájuk és vagyonuk igazgatásában, 

valamint abban, hogy tagjaik felett az állami bíróságok beavatkozása nélkül gyakorolhassák 

az egyházi fegyelmet. 
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        Az 1560 utáni kálvinisták az egyház és az állam viszonyának újjáépítésén túl a 

demokrácia és az emberi jogok nyugati elméleteinek néhány alapját is lefektették, mivel 

masszív elnyomással és népirtással szembesültek, amely sokezres nagyságrendben ölte meg 

hitfelekezetüket. Az egyik módszer, amelyet olyan kálvinista írók dolgoztak ki, mint 

Christopher Goodman (sz. 1530-1603), Theodore Beza (1519-1605) és Johannes Althusius 

(1557-1638), az alapvető jogokat a Dekalógus és más bibliai erkölcsi tanítások kötelességeire 

alapozta. E kálvinista írók a korábbi protestánsokat megismételve azzal érveltek, hogy a 

Dekalog két táblája az Istennek, illetve a felebarátoknak járó szeretet kötelességeit írja elő. 

Most azonban az ember Istennel szembeni első táblás kötelességeit olyan természetes 

jogokként fordították le, amelyeket mások nem akadályozhatnak meg  a vallásgyakorláshoz 

való jogot: az Isten és Isten nevének tiszteletéhez való jogot, a szombati pihenéshez és 

istentisztelethez való jogot, a hamis istenektől és hamis esküktől való mentességhez való 

jogot. Az embernek a Második Tábla kötelességeit a felebarátjával szemben úgy vetették fel, 

mint a felebarátnak azt a jogát, hogy e kötelességeinek eleget tegyen. Egy személy 

kötelességei, hogy ne öljön, ne kövessen el házasságtörést, ne lopjon, vagy ne tegyen hamis 

tanúvallomást, így egy másik személynek az élethez, a tulajdonhoz, a hűséghez és a jó 

hírnévhez való jogát eredményezik. Goodman mindezeket "elidegeníthetetlen jogoknak" 

nevezte, amelyek Isten természetjogában gyökereznek. Későbbi kálvinisták, mint Beza, John 

Knox (1514-72 körül) és Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623) azzal érveltek továbbá, 

hogy ezeknek az "elidegeníthetetlen jogoknak" a zsarnok általi tartós és mindenre kiterjedő 

megsértése további "alapvető jogot" vált ki az ellenállásra, a lázadásra, a forradalomra, sőt a 

királygyilkosságra. 9 

        Egy másik módszer, amelyet különösen a holland és angol kálvinisták fejlesztettek ki, az 

volt, hogy a Luther által megfogalmazott reformációs tanítás jogi és politikai 

következményeit vázolják fel, miszerint az ember egyszerre bűnös és szent (simul justus et 

peccator). Egyfelől, érveltek, minden ember Isten képmására teremtetett és az Istenbe vetett 

hit által megigazult. Minden ember egy külön hivatásra van elhívva, amely méltóságában és 

szentségében minden mással egyenrangú. Minden ember próféta, pap és király, és felelős 

azért, hogy a közösségben buzdítson, szolgáljon és uralkodjon. Így minden személy egyenlő 

Isten és a felebarátja előtt. Minden személyt természetes szabadsággal ruház fel az élet, a hit, 

az Isten és a felebarát szeretete és szolgálata. Minden embernek joga van a népi Szentíráshoz, 

a neveléshez, a hivatásban való munkához. Másfelől - érveltek a protestánsok - minden ember 

bűnös, hajlamos a rosszra és az önzésre. Minden embernek szüksége van a törvény 

fékezésére, hogy elrettentse a gonoszságtól, és bűnbánatra késztesse. Minden embernek 

szüksége van mások társulására, hogy a törvénnyel és a szeretettel buzdítsák, szolgálják és 

irányítsák őt.Ezért minden ember eredendően közösségi lény. Minden ember egy családhoz, 

egy egyházhoz, egy politikai közösséghez tartozik. 

         A tizenhatodik század végére a kálvinisták ezeket a teológiai tanokat proto-

demokratikus normákká és formákká alakították át. A személyről és a társadalomról szóló 

protestáns tanokat demokratikus társadalmi formákba öntötték. Mivel minden személy 

egyenlő Isten előtt, egyenlőnek kell lennie Isten politikai képviselői előtt is az államban. 

Mivel Isten minden személyt felruházott az élet és a hit természetes szabadságjogaival, az 

államnak hasonló polgári szabadságjogokat kell biztosítania számukra. Mivel Isten minden 

embert prófétának, papnak és királynak hívott el, az államnak meg kell védenie alkotmányos 

szabadságukat, hogy beszéljenek, prédikáljanak és uralkodjanak a közösségben. Mivel Isten a 

személyeket társadalmi lényeknek teremtette, az államnak támogatnia és védenie kell a 

társadalmi intézmények sokaságát, különösen az egyházat és a családot. 

       A protestáns bűntanokat viszont demokratikus politikai formákba öntötték. A politikai 

hivatalt meg kell védeni a politikai tisztségviselő bűnössége ellen. A politikai hatalmat el kell 

osztani az önellenőrző végrehajtó, törvényhozó és és a bírói hatalom között. A tisztviselőket 
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korlátozott hivatali időre kell megválasztani. A törvényeket világosan kodifikálni kell, és a 

mérlegelési jogkört szigorúan őrizni kell. A tisztviselőknek rendszeres gyűléseket kell 

tartaniuk, hogy számot adjanak önmagukról, és meghallgassák az emberek kéréseit és 

panaszait. Ha a tisztviselők visszaélnek hivatalukkal, nem szabad engedelmeskedni nekik. Ha 

továbbra is visszaélnek, el kell távolítani őket, akár forradalmi erőszakkal és 

királygyilkossággal is. 

       Ezek a protestáns tanítások voltak a francia hugenották, a holland pietisták, a skót 

presbiteriánusok és az angol puritánok lázadásainak mozgatórugói a monarchikus elnyomóik 

ellen a későbbi XVI. és XVII. században. A XVIII. századi Amerikában és Franciaországban 

a forradalmárok végső fegyvertárában is fontos fegyverek voltak. Nem kis anekdota, hogy 

1650-re az Egyesült Államok Bill of Rights (1791) és az Emberi és polgári jogok francia 

nyilatkozatában (1789) 150 évvel később felsorolt szinte minden jogot már az Atlanti-óceán 

mindkét partján kálvinisták határoztak meg, védtek meg és haltak meg értük. 

 

 

III. Büntetőjog és büntetőeljárás 

 

 

A hatalomnak az egyházról az államra való átruházása az állami büntetőjog drámai 

kiterjesztéséhez vezetett a protestáns országokban. Az állami büntetőjog késő középkori jogi 

reformjait, például a Bambergensis-t (1507), valamint az uradalmi, feudális és kereskedő 

bíróságok büntetőjogi joghatóságának megszüntetésére irányuló korábbi erőfeszítéseket 

kibővítve a protestáns reformerek felszólították az államot, hogy dolgozzon ki egy új, 

rendszeres és különálló büntetőjogi rendszert, amely felváltja mind a középkori kánoni 

bűnügyi jogot, mind a katolikus egyház bűnbánati szabályait. Az államnak - érveltek a 

protestánsok - a főbűncselekményeket, mint az árulás, a gyilkosság, a nemi erőszak, a lopás, a 

betöréses lopás és a házasságtörés, ugyanúgy kellett tiltania, ahogyan azt mindig is tette. De 

az államnak most már számos más, hagyományosan az egyházi törvények és bíróságok alá 

tartozó nagyobb és kisebb bűncselekményt is meg kellett tiltania. Ezek közé tartoztak a vallási 

és ideológiai bűncselekmények - eretnekség, varázslás, boszorkányság, alkímia, 

istenkáromlás, szentségtörés, szombatszegés, tizedszegés, hamis eskü, hamis eskü, hamis 

tanúzás, megvetés, rágalmazás, becsületsértés és még sok más. Ide tartoztak a különböző 

családi és szexuális bűncselekmények - feleség és gyermek elhanyagolása és bántalmazása, 

rosszindulatú elhagyás, csábítás és paráznaság, prostitúció, pornográfia, voyeurizmus, 

exhibicionizmus és így tovább. És ezek a büntető törvények egyre több "közerkölcs és 

közrend elleni" (Polizei) bűncselekményt tartalmaztak - részegség és kicsapongás, pazarlás és 

pazarlás, kereskedelem, munka és gazdasági bűncselekmények, helytelen viselkedés 

kocsmákban, üzletekben és szállásokon, sikkasztás, uzsora és banki szabálytalanságok, hamis 

súlyok és mértékek, útlevél- és utazási szabályok megsértése és még sok más. A lutheránus, a 

kálvinista és az anglikán államformákban egyaránt az állam szerepét és szerepvállalását 

hangsúlyozták, a büntetőjogi törvények szerepe jelentősen kibővült, még akkor is, ha a 

konzisztóriumok és az egyházi bíróságok néha még mindig kemény kézzel járultak hozzá e 

törvények érvényesítéséhez.  

        A protestáns reformerek továbbá felszólították a bírákat, hogy a kibővített büntetőjog 

alkalmazása során egyensúlyt teremtsenek a szigor és a méltányosság, a szigorúság és a 

mértékletesség között. Különösen sürgették a bírákat, hogy ne alkalmazzanak kínzást a 

vádlott vallomásainak kicsikarására. A protestánsok szerint nemcsak, hogy ezek a 

kikényszerített vallomások gyakran megbízhatatlanok voltak bizonyítékként a 

büntetőügyekben, de az ilyen vallomások a vádlott lelkének sem tettek jót. A középkori 

katolikus hatóságok a gyónást a bűnbánat szentségének elnyeréséhez szükséges első lépésnek 
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tekintették, amely nélkül a bűnösnek a pokolban való örök büntetés várt. Az egyszeri testi 

kínzásról úgy gondolták, hogy csekély ár a lélek örök életéért. A protestánsok elutasították a 

bűnbánat szentségét és a kínzás mögöttes indoklását. Minden bűnösnek közvetlenül Istennek 

kellett meggyónnia, az egyházi vagy állami hatóságok közvetítése, pláne kényszerítése nélkül. 

Ez volt az egyik forrása - mások mellett - a kínzás fokozatos eltörlésének a kora újkori 

büntetőjogban. 

        A protestánsok arra is felszólították az elöljárókat, hogy tegyenek finomabb különbséget 

a bűnözés fokozatai között, és a kivégzéstől eltérő büntetések szélesebb körét írják elő. A 

halálos és bocsánatos bűnök és azok büntetésének finom megkülönböztetését, amely 

történetileg az egyház bűnbánat szentségéhez kapcsolódott, most az állami büntető 

törvényekhez és büntetésekhez kellett csatolni. A reformerek hangsúlyozták az elítélt 

vádlottak rehabilitációjának fontosságát, közmunkaprogramokba utalva őket,  

munkásházakban  és büntetőintézetekben (Zuchthausen), valamint káplánokkal, lelkészekkel 

és tanítókkal való ellátásuk, hogy visszahozzák őket a társasági élet és az erkölcs, ha nem is a 

jámborság és a lelki integritás szintjére. Ezek a büntetőjogi reformok is csak részben 

valósultak meg a XVI. századi protestáns országokban, és a protestáns teológián kívül más 

inspirációs forrásaik is voltak - nem utolsósorban a jogi humanizmus és az új katolikus 

büntetőjogtudomány. A reformáció azonban fontos forrása és katalizátora volt ezeknek a 

büntetőjogi reformoknak. 

 

 

IV. Házasság és családjog 

 

 

A protestáns reformátorok átvették azt az ismert középkori gondolatot, hogy Isten "három 

birtokot" (drei Stände) rendelt el az emberi társadalom kormányzására - az egyházat, az 

államot és a családot. Ezért az egyház és az állam átfogó reformjai mellett nagy hangsúlyt 

fektettek a házasság és a családjog reformjára is. Valóban, szinte minden új protestáns 

közösség egy évtizeden belül új házassági rendeletet hozott. a reformáció elfogadását 

követően - még akkor is, ha néhány későbbi protestáns, különösen Angliában, visszalépett a 

korai reformáció néhány radikálisabb álláspontjától. 

       A XVI. század előtt a házasságot a katolikus egyház szentségének tekintették. A 

házasságot egy alkalmas férfi és egy alkalmas, jó vallási helyzetben lévő nő kölcsönös 

beleegyezésével kötötték. Krisztus és Egyháza tartós egyesülését szimbolizálta, és 

megszentelő kegyelmet adott a házaspárnak és gyermekeiknek. A felek ezt a házassági 

köteléket a magánéletben is megalakíthatták, de ha egyszer megfelelően megalakult, 

felbonthatatlan kötelék volt, amelyet csak az egyik fél halála szüntetett meg. Mint szentség, a 

házasság a középkori egyház joghatósága alá tartozott. Az egyházi bíróságok és a papság által 

kezelt kánonjogok és bűnbánati szabályok bonyolult hálózata szabályozta részletesen a nemi 

életet, a házasságot és a családi életet. A középkori egyház azonban nem tekintette a házassági 

családot a legmagasztosabb birtokának. Bár a házasság és a családi élet szentség és a 

keresztény élet helyes módja, nem tekintették lelkileg építőnek. A házasság a bűn ellenszere 

volt, nem pedig az igazságosság receptje. A házasságot a cölibátusnak alárendeltnek 

tekintették. A klerikusoknak és szerzeteseknek az egyházi szolgálat feltételeként le kellett 

mondaniuk a házasságról. Aki erre nem volt képes, az nem volt méltó az egyház szent 

rendjeire és hivatalaira. 

       Sok korai protestáns reformátor megkérdőjelezte a házassági családnak ezt a középkori 

teológiáját és törvényét. Számukra a középkori katolikus egyház házasság és családi élet 

feletti joghatósága különösen kirívó példája volt annak, hogy az egyház bitorolja az állam 

joghatóságát. Számukra a házasság katolikus szentségi koncepciója, amelyre az egyház a 
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joghatóságát alapozta, öncélú teológiai fikció volt. Számukra a papság és a szerzetesek 

házasságának kánoni tilalma figyelmen kívül hagyta a Biblia szexuális bűnről és kísértésről 

szóló tanítását, valamint azt a valóságot, hogy a legtöbb embernek szüksége van a házasság 

gyógyító ajándékára, függetlenül attól, hogy milyen hivatásban él. Számukra az Egyház 

bonyolult szabályozása a szexuális érzésekre és gyakorlatokra vonatkozóan, még a 

házasságon belül is, Isten házassági szerelemre adott áldásának indokolatlan megsértése volt, 

és szükségtelen beavatkozás a magánéletbe és a keresztény lelkiismeretbe. Ráadásul a 

kánonjogban az eljegyzés és a házasságkötés akadályainak hosszú sora, valamint a válás és 

újraházasodás tilalma jelentős feszültségben állt azzal a protestáns felfogással, amely szerint 

minden alkalmas felnőttnek joga van a házasságkötéshez és újraházasodáshoz. 

       A XVI. századi protestáns politikai vezetők az egyházjog e protestáns kritikáját gyorsan 

átültették az új államjogi reformokba. Az új protestáns családjogi törvények együttesen (1) a 

házassági joghatóságot az egyházról az államra helyezték át; (2) eltörölték a kolostorokat és 

kolostorokat; (3) ajánlották, ha nem is parancsolták, a papok házasságát; (4) elutasították a 

házasság szentségét és a keresztény házasságokra hagyományosan kirótt vallási próbákat és 

lelki akadályokat; (5) megtiltotta a titkos vagy magánházasságot, és megkövetelte a szülők, a 

kortársak, a papok és a politikai tisztségviselők részvételét a házasságkötés folyamatában; (6) 

élesen visszaszorította az eljegyzéseket és a házasságkötéseket akadályozó, a házasságkötés 

vagy újraházasodás jogát korlátozó akadályok számát; és (7) bevezette a hibán alapuló teljes 

válást, az elváltak későbbi újraházasodási jogával. Ezek a reformok a legerősebb XVI. századi 

lutheránus és kálvinista országokban fejeződtek ki legjobban. Három évszázadba telt, amíg 

beivódtak az angol szokásjogba és az anglikán teológiába. Az anabaptisták nagyrészt 

megtartották a bibliai szexuális etikát, kevés hivatalos jogi apparátussal. 

 

 

1. Lutheranizmus 

 

A lutheránusok a házassági családot a földi királyság társadalmi birtokának tekintették, nem 

pedig a mennyei királyság isteni szentségének. Elfogadták a hagyományos katolikus tanítást, 

miszerint a házasság egy természetes társulás, amelyet Isten a gyermekek nemzésére és 

mindkét fél kölcsönös védelmére teremtett a szexuális bűntől. Elfogadták azt a hagyományos 

kánonjogi tanítást is, hogy a házasság olyan szerződés, amely a házasságkötésre alkalmas és 

alkalmas férfi és nő kölcsönös beleegyezésével jön létre, és ha egyszer megfelelően létrejött, 

akkor feltételezhetően tartós szövetség. A lutheránusok azonban elutasították azt a gondolatot, 

hogy a házasság szentség. Igen, a keresztény házasságok Krisztusnak az egyházzal való 

egyesülésének "misztériumát" szimbolizálták, ahogyan az Efézus 5:32 fogalmazott. Igen, a 

férj és feleség egymásért és gyermekeikért hozott áldozatai Krisztus áldozatos szeretetét 

tükrözték a kereszten. De ezek az analógiák nem teszik a házasságot a keresztség és az 

Eucharisztia rendjébe tartozó szentséggé. A szentségek Isten ajándékai és a kegyelem jelei, 

amelyek biztosítják a keresztények számára a megváltás ígéretét, amely csak azok számára 

elérhető, akiknek hitük van. A házasság nem hordoz ilyen ígéretet és nem követel ilyen hitet. 

A Biblia azt tanítja, hogy csak a keresztség és az Eucharisztia adja ezt a kegyelmi ígéretet; 

sehol sem tulajdonítja ezt az ígéretet a házasságnak. A házasságot szentségnek nevezni - 

vádolta Luther - egy "kitaláció", amelyet az egyház azért hozott létre, hogy a házasság feletti 

joghatóságot követeljen magának, és hogy bírósági díjakkal és bírságokkal töltse meg a 

pénztárát. 

       A lutheránusok szintén elutasították a házasságnak a cölibátusnak való alárendelését. A 

lutheránusok szerint a legtöbb felnőttet túlságosan megkísérti a bűnös szenvedély ahhoz, hogy 

lemondjon Isten megnyugtató gyógymódjáról, a házasságról. A cölibátusban élésnek nem volt 

felsőbbrendű erénye, és nem volt előfeltétele az egyházi szolgálatnak. Túl könnyen vezetett 
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paráznasághoz és ágyassághoz, és túl gyakran akadályozta az embereknek a hozzáférést az 

irodai tevékenységekhez. Ezenkívül a házastársi háztartás, különösen a lelkészé, a tekintély, a 

szeretet és a pedagógia létfontosságú modellje volt, valamint az evangéliumi és karitatív 

impulzusok létfontosságú forrása a társadalomban. 

        Ezek az új lutheri tanítások befolyásolták a XVI. századi Németországban és 

Skandináviában a házasságra és a családi életre vonatkozó új protestáns állami törvényeket. 

Ezek az új állami törvények megismételték a középkori kánonjogból és a tágabb értelemben 

vett ius commune-ból örökölt alapelvek közül sokat - azt, hogy a házasság kétlépcsős 

folyamat során jön létre, először az eljegyzés, majd a házasságkötés útján; hogy az érvényes 

eljegyzéshez és házassági szerződéshez egy férfi és egy nő kölcsönös beleegyezése szükséges, 

akiknek megvan a koruk, alkalmasságuk és képességük egymás házasságához; hogy a 

házasság feltételezhetően tartós szövetség, amely kölcsönös gondozási és támogatási 

kötelezettségeket vált ki a másik házastárs iránt, a másik házastársak és a házastársaik 

számára. hogy a házasság gyakran a jegyajándékok és a hozomány bonyolult cseréjével 

járt, és az özvegy(ek)nek és a törvényes gyermekeknek vélelmezett hozomány- és öröklési 

jogokat eredményezett; hogy a házasságot különböző akadályok felfedezése és a megfelelő 

bíróság előtti peres eljárás esetén érvényteleníteni lehetett; és hogy felbontás esetén mindkét 

szülő felelős maradt gyermekei eltartásáért és jólétéért, és a bűnös félnek súlyos pénzügyi 

kötelezettségei voltak az ártatlan házastárs és a gyermekek felé egyaránt. Mindezek a 

feltevések közösek maradtak mind az új protestáns állami jogban, mind a középkori katolikus 

kánonjogban. 

        A családról szóló új lutheri tanítások azonban döntő jogi változásokat is eredményeztek - 

a házassági joghatóságnak az egyházról az államra való kritikus áthelyezésén túl. Mivel a 

reformátorok elutasították a házasságnak a cölibátusnak való alárendeltségét, elutasították 

azokat a törvényeket, amelyek megtiltották a klerikusi és szerzetesi házasságot, megtagadták 

az újraházasodást azoktól, akik klerikushoz vagy szerzeteshez mentek férjhez, és lehetővé 

tették, hogy a tisztasági fogadalom érvénytelenítse a házassági fogadalmat. 

       Mivel elutasították a házasság szentségi jellegét, a reformátorok elutasították a bűnözés és 

az eretnekség akadályait, valamint a válás és az újraházasodás tilalmát. A házasság számukra 

a házaspár közösségét jelentette a jelenben, nem pedig az eljövendő életben való szentségi 

egyesülésüket. Ha ez a közösség megszakadt, számos konkrét ok (például házasságtörés, 

elhagyás, kegyetlenség vagy bűncselekmény) valamelyike miatt, a házaspár válópert 

indíthatott. Mivel a személyek buja természetüknél fogva rászorultak Isten házassági 

gyógymódjára, a reformátorok számos, a Szentírás által nem támogatott jogi, lelki és 

vérszerinti házassági akadályt szüntettek meg. A fejedelem isteni felelősségének, az egyház és 

a család pedagógiai szerepének, valamint minden hívő papi hivatásának hangsúlyozása miatt 

a reformátorok ragaszkodtak ahhoz, hogy mind a házasság, mind a válás nyilvános legyen. A 

házassági ígéretek érvényessége szülői beleegyezéstől, tanúktól, egyházi felszenteléstől és 

anyakönyvezéstől, valamint papi útmutatástól függött. A válni akaró pároknak be kellett 

jelenteniük szándékukat a templomban és a közösségben, és polgári bíróhoz kellett fordulniuk 

a kötelék felbontása érdekében. A házasság létrejöttének és felbontásának folyamatában tehát 

a házaspár alá volt vetve Isten törvényének, ahogyan azt a polgári jog kisajátította, és Isten 

akaratának, ahogyan azt a szülők, a kortársak és a pásztorok intései kinyilatkoztatták. 

       E jogi reformok következtében a lutheránus országokban könnyebb volt a házasságok 

megkötése és megkötése. A családi élet nyilvánosabbá és részvételi jellegűvé vált. A 

gyermekek nagyobb jogokat és védelmet kaptak. A bántalmazott házastársak kiutat kaptak a 

nyomorúságos otthonokból. Az elváltak és özvegyek második esélyt kaptak az újrakezdésre. 

A lelkészek házasok voltak, nem pedig hajadonok, és jobban tudták példamutatóan képviselni 

és megvalósítani a keresztény házasság és a szexuális erkölcs eszményeit. De a családi élet 

eme reformja nem volt minden édes és könnyű. Igen, a protestáns reformerek betiltották a 
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kolostorokat és kolostorokat. De ezek a reformok számos egyedülálló nő és férfi hivatásának 

is véget vetettek, és új hangsúlyt helyeztek a házassági hivatásra. Azóta a felnőtt protestáns 

egyedülállók egyfajta lelkipásztorkodásban szenvednek. és teológiai bizonytalanságban, 

kíváncsiság és szánalom, sőt gyanakvás és megvetés tárgyai. Igen, a protestáns reformátorok 

valóban eltávolították a klerikusokat mint Isten és a laikusok közötti közvetítőket, kifejezve 

Szent Péter tanítását minden hívő papságáról. De végső soron a férjeket is közbeiktatták Isten 

és a feleségek közé, Szent Pál tanításának kifejezéseként, amely a férfi főnökségéről szól az 

otthonon belül. Azóta a protestáns házas nők elkeseredett harcban állnak az alapvető 

egyenlőség kivívásáért a házastársi háztartáson belül és kívül egyaránt. 

 

 

2. Kálvinizmus 

 

A lutheri és más protestáns reformok egy nemzedékére építve a kálvinisták átfogó új 

családjogot alkottak, amely a házasságkötést és a házasság felbontását, a gyermekek nevelését 

és jólétét, a család összetartását és támogatását, valamint a szexuális bűnt és bűnözést az 

egyház és az állam számára egyaránt alapvető kérdéssé tette. A konzisztórium és a zsinat 

együttesen betiltotta a szerzetességet és a kötelező papi cölibátust, és minden alkalmas felnőtt 

számára szorgalmazta a házasságot. Világos irányelveket fogalmaztak meg az udvarlásra és 

az eljegyzésre vonatkozóan. Az érvényes házasságkötéshez szülői beleegyezést, kortársi 

tanúságot, egyházi felszentelést és állami nyilvántartásba vételt írtak elő. Radikálisan 

átalakították az esküvőket és a lakodalmakat. Megreformálták a házassági vagyont és 

öröklést, a házassági beleegyezést és az akadályokat. Új jogokat és kötelességeket teremtettek 

a feleségek számára a hálószobán belül és a gyermekek számára a háztartáson belül. 

       Egyszerűsítették a házasság érvénytelenítésének indokait és eljárásait. Bevezették a 

házasságtörés és elhagyás miatti vétkességen alapuló válást mind a férjek, mind a feleségek 

számára. Ösztönözték az elváltak és özvegyek újraházasodását. Megdöbbentő új szigorral 

büntették a nemi erőszakot, a paráznaságot, a prostitúciót, a szodómiát és más szexuális 

bűncselekményeket. Határozott új korlátozásokat vezettek be a táncra, a pompára, a 

bordalokra és az obszcenitásra. Új alapokra helyezték a katekézist és az oktatást, és új 

iskolákat, tanterveket és taneszközöket hoztak létre. Új menedéket nyújtottak a törvénytelen, 

elhagyott és bántalmazott gyermekeknek. Új védelmet teremtettek a bántalmazott feleségek és 

az elszegényedett özvegyek számára. Mindezeket a reformokat a genfi házassági rendelet 

(1545), az egyházi rendelet (1561) és a polgári ediktum (1568), valamint az ezek által 

inspirált gazdag esetjog rögzítette; ezek a törvények visszhangra találtak és 

továbbfejlesztődtek más kora újkori kálvinista városok törvényeiben, az Atlanti-óceán 

mindkét partján. 

        A kálvinisták ezeket a jogi reformokat arra az ismételt bibliai hivatkozásra alapozták, 

hogy a házasság szövetség, nem pedig szentség. Érvelésük szerint a szövetség eszméje jobban 

felismeri a házasság kritikus kölcsönösségét és konszenzusos jellegét. A keresztség és az 

Eucharisztia valódi szentségei azt jelentik, hogy Isten egyoldalúan árasztja ki kegyelmét az 

arra érdemtelen személyekre. A házassági szövetség azonban kölcsönös kötelék, amelynek 

érvényessége attól függ, hogy mindkét házastárs kölcsönösen beleegyezik-e azokba a 

természetes jogokba és kötelességekbe, amelyeket a házassági szövetség számukra biztosít. A 

szövetség gondolata azt is jobban mutatja, hogy hogy a házasság tartós, de nem 

felbonthatatlan. A szentségek a kegyelem maradandó jelei, amelyek nem törölhetők el, 

függetlenül attól, hogy a felek hogyan viselkednek. A szövetségeknek azonban beépített 

kölcsönös teljesítési feltételei vannak, amelyek alapvető megszegése kilépési és jogorvoslati 

jogokat vált ki. 
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        A kálvinisták számára azonban a házasság több volt, mint puszta szerződés. "Amikor egy 

férfi és egy nő között házassági szövetség jön létre" - írta Kálvin János - "Isten elnököl, és 

kölcsönös ígéretet követel mindkettőjüktől".10Isten részt vesz a házassági szövetség 

létrejöttében az ő kiválasztott földi megbízottai által. A házaspár szülei, mint Isten 

"hadnagyai" a gyermekek számára, oktatják a fiatal párt a keresztény házasság erkölcseire és 

moráljára, és beleegyezésüket adják az egyesüléshez. Két tanú, mint "Isten papjai a 

társaiknak", tanúsítják a pár ígéreteinek őszinteségét és ünnepélyességét, és tanúsítják a 

házasságkötés eseményét. A lelkész, aki "Isten igéjének lelki erejét" birtokolja, megáldja az 

egyesülést, és figyelmezteti a párt és a közösséget a bibliai kötelességeikre és jogaikra. A bíró, 

aki "Isten kardjának világi hatalmával" rendelkezik, bejegyzi a feleket, biztosítja egyesülésük 

jogszerűségét, és megvédi őket egyesült személyükben és vagyonukban. A szülők, a 

kortársak, a lelkészek és a bírák részvétele egyaránt Isten házassági szövetségben való 

részvételének különböző dimenzióit képviselte. Ezek a felek nélkülözhetetlenek voltak 

magának a házasságnak a törvényességéhez, mivel bármelyik ilyen fél kihagyása 

tulajdonképpen azt jelentette, hogy Istent kihagyják a házassági szövetségből. A szövetség 

teológiája így segített a kálvinistáknak integrálni a kölcsönös beleegyezés, a szülői 

beleegyezés, a két tanú, a polgári bejegyzés és az egyházi felszentelés követelményeit az 

érvényes házassághoz. Emellett állandó választ adott a titkos házasság évszázados 

problémájára is. A házasság szövetségi jellegénél fogva nyilvános intézmény volt, amely a 

közösség különböző feleit érintette. A titokban vagy magánkézben kötött házasság a házasság 

természetével való szembeszegülés volt. 

        Isten nemcsak ezen emberi szereplők egyszeri cselekedetein keresztül vesz részt a 

házassági szövetség fenntartásában - folytatták a kálvinisták -, hanem a természeti törvény 

folyamatos kinyilatkoztatása révén is, amelyre a pozitív családi törvények épülnek. A 

kálvinisták a tiltott szexuális egyesülések elleni különböző bibliai szabályokat a házassági 

szövetség természetes szerkezetére alapozták, mint a "férfi és nő" egyesülésére, akiknek 

megvan a fizikai képessége és természetes hajlama arra, hogy szerelemben egyesüljenek. 

Elítélték a szodómiát, a buzgóságot, a bestialitást, a homoszexualitást és más 

"természetellenes" cselekedeteket és szövetségeket. Elítélték a vérfertőző eljegyzéseket és 

házasságokat a különböző vér- és családi rokonok között - azzal érvelve, hogy Isten azért 

tiltotta meg az ilyen egyesüléseket, hogy elkerülje a viszályt, a visszaéléseket, a rivalizálást és 

a kizsákmányolást a túlságosan közel állók között. Hosszabb terjedelemben elítélték a 

poligámia hagyományos héber gyakorlatát, amely figyelmen kívül hagyta a házasságnak mint 

"ketten egy testben" szövetségnek a megteremtését. A kálvinisták a legnagyobb dörgést a 

házasságtörés bűnére tartogatták, mint a házassági szövetség teremtett szerkezetének 

legalapvetőbb megsértésére. Ők a "Ne paráználkodj" parancsolatot olvasták. a 

házasságtörést" kiterjesztően, hogy a házassági birtokon belül és kívül is tiltsák a különféle 

tiltott szövetségeket és cselekedeteket. Különösen Kálvin terjesztette ki a parancsolatot 

messze a tényleges házasságtörésen és paráznaságon túl, hogy az kiterjedjen a bujaságra, a 

táncra, a trágár játékokra, a szexuális célzásokra, a durva humorra, a provokatív 

szemérmeskedésre, a szuggesztív színdarabokra és irodalomra, a zűrös esküvői partikra és 

még sok másra. 

       A nemi, házassági és családi jog kálvinista reformjai mélyen behatoltak a kontinens 

protestáns országainak és a gyarmati Amerikának kora újkori állami jogába. Angliában 

azonban nem így történt. Bár a tizenhatodik században számos anglikán teológus erősen 

szorgalmazta ezeket a protestáns családjogi reformokat, és az egyházi jog javasolt 

reformációjában is hangsúlyosan szerepeltek, a korona és a parlament elutasította őket, és az 

angol bíróságok által alkalmazott hagyományos középkori családjogot részesítették előnyben. 

Több mint három évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy az angol egyház és állam 
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apránként átvegye azokat a családjogi változásokat, amelyeket a kontinentális reformerek egy 

generáció alatt vezettek be. 

 

 

V. Oktatási jog 

 

A protestáns reformerek hamarosan kiterjesztették reformjaikat az iskolákra is. A tizenhatodik 

század előtt az iskolákat az egyház uralta. A katedrálisok, kolostorok, kántorságok, egyházi 

céhek és nagy plébániák kínálták az alsófokú oktatás fő formáit, amelyeket az egyház 

általános és helyi kánonjogi szabályai szabályoztak. A tehetséges diplomásokat az egyházi 

karban működő egyetemekre küldték tovább a jogi, teológiai és orvosi alaptudományok 

továbbképzésére. A diákok túlnyomó többségét azonban az egyházi és egyéb szolgálati 

formákra képezték ki. 

        A tizenötödik és tizenhatodik századi humanisták bőséges erőfeszítéseire építve a 

protestánsok ezt az egyházi alapú iskolarendszert a közoktatás új rendszerévé alakították át. 

Az új állami iskolákat gyakran a reformáció során elkobzott kolostorokban és egyházi 

iskolákban hozták létre, az állam pedig most már a legtöbb iskolát és egyetemet alapította, és 

engedélyezte tanáraik és oktatóik működését. A protestánsok szerint minden polgárnak eléggé 

írástudónak kell lennie ahhoz, hogy otthon a saját nyelvén olvassa a Bibliát, megértse a 

vasárnapi prédikációkat és katekizmusokat, és aktívan részt vehessen az egyházi 

istentiszteleten és liturgiában. Minden polgárnak fel kell készülnie az Isten adta tehetségének 

megfelelő hivatásra is. Az egyházi szolgálat csak egy ilyen érdemes hivatás volt, 

hangsúlyozták a protestánsok, és nem jobb vagy erényesebb, mint bármelyik másik. A hentes, 

a földműves vagy a katona hivatása ugyanolyan lelki és üdvösségre vezető volt, mint a 

püspök, az apát vagy a pap élete. Ugyanaz az odaadás és fegyelem, amelyet a pap lelki és 

egyházi célokra fordított... most már világi és anyagi célokra is fordíthatott, a hit általi 

megigazulás azonos bizonyosságával. 

        A lutheránus országokban a magisztrátus, mint "a közösség atyja", létrehozta az állami 

iskolarendszert, amelyet részletes új Schulordnungen szabályozott. A fiúk és a lányok 

számára egyaránt kötelező volt az oktatás. Mindenki számára elérhetővé kellett tenni az 

iskolát pénzügyileg és fizikailag. Mind a formális tantermi oktatás, mind a közösségi 

könyvtárak, előadások és más médiumok révén megvalósuló polgári nevelés jellemezte. A 

tantervnek a bibliai értékeket és a lutheri katekizmusokat kellett ötvöznie a humanista és 

szakmai képzéssel. A diákokat életkor és képességek szerint különböző osztályokba kellett 

volna rétegezni, és lassan kiválasztani őket tetszőleges számú hivatásra, a legértékesebbeket 

pedig egyetemi képzésre szánták. Az állami iskolának - Melanchthon Fülöp híres 

kifejezésével élve - a köznemesség "polgári szemináriumának" kellett lennie, amelynek célja 

a mély hit és a mély tanulás összekapcsolása volt. Ez lett végül a keresztény világ számos 

részén az állami iskolák modellje. 

       A kálvinista országokban minden városnak és falunak ugyanilyen iskolákat kellett 

létrehoznia. Kálvin Genfjében a reformáció első napjaiban a Coll?ge de Rive részeként 

működő kisiskolát az 1559-es Genfi Akadémiába olvasztották be, amely teológiai, jogi és más 

tantárgyakkal bővítette a továbbképzést. A német, francia, holland és skót kálvinista 

közösségekben, különösen azokban, amelyek újak, kicsik vagy szegények voltak, az egyházi 

és állami tisztviselők gyakran együttműködtek, hogy iskolákat, tanonciskolákat és 

szakképzési programokat hozzanak létre a fiatal diákok számára, néha megosztva a tanárokat, 

a helyet és forrásokat, amíg egy független iskolát nem lehetett építeni, és a koraérett diákokat 

más protestáns egyetemekre küldték. A XVI. századi kálvinista városok részletes rendeleteket 

adtak ki az oktatásról, oktatási adókat és adományokat gyűjtöttek, és ingatlanokat szereztek az 

új iskolák számára. A városi tanácsok és a konzisztóriumok együtt dolgoztak a tantervek 
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kidolgozásán, az oktatás felügyeletén és a diákok fegyelmezésén. Hasonlóképpen, az új-

angliai puritánok már korán létrehozták a Harvardot és a Yale-t a felsőoktatás számára, az 

egyházakhoz, jótékonysági szervezetekhez és magántanárokhoz kapcsolódó, tápláló általános 

iskolákkal. 

        A XVI. századi anglikán közösségekben az alapfokú oktatás nagy részét kezdetben a 

laikusokra bízták, akik a régi templomépületeket nyílt jótékonysági vagy gimnáziumokká 

alakították át az alapvető műveltség és szakképzés céljából. A felsőbb nemesi és kereskedői 

osztályok elit magániskolákat és akadémiákat is alapítottak, hogy felkészítsék a diákokat a 

Cambridge-i, oxfordi vagy az Inns of Court-i felsőfokú tanulmányokra. A nagyobb 

városokban a korona az anglikán egyházra támaszkodott, hogy egyházmegyei iskolákat 

hozzon létre, amelyekben a helyi anglikán püspökök által jóváhagyott és felügyelt tanárok 

dolgoztak. Erzsébet, valamint I. Jakab és I. Károly hosszú uralkodása alatt ez az 

egyházmegyei alapú iskolarendszer jelentősen kibővült, és az egyházi és állami anglikán 

hatóságok igyekeztek szigorú anglikanizmust erőltetni a gimnáziumi és magániskolai 

tanárokra egyaránt. Sok ilyen helyi iskola azonban továbbra is otthont adott a vallási másként 

gondolkodóknak, különösen a kálvinistáknak, akiknek tanításai lassan behatoltak a XVII. 

századi anglikanizmusba, és hozzájárultak az 1640-es években az I. Károly elleni, puritán 

vezetésű angol forradalom kirobbanásához. 

 

 

VI. Szociális jóléti törvények 

 

Hasonlóan alakult a szegénysegélyezésre és a szociális jólétre vonatkozó törvények reformja 

is. Itt a katolicizmus protestáns teológiai kritikája bonyolultabb volt. A középkori egyház azt 

tanította, hogy mind a szegénység, mind a jótékonyság lelkileg építő jellegű. Az önkéntes 

szegénység a keresztény áldozatvállalás és önmegtagadás egyik formája volt, amely lelki 

előnyökkel ruházta fel gyakorlóit, és lelki lehetőséget biztosított mások számára, hogy 

jótékonykodásukkal megadja nekik. Az alamizsnát kereső vándorló szerzetesek és koldusok 

voltak ennek az eszménynek a legméltóbb példaképei, de sok más arra érdemes szegény is 

akadt. Az önkéntes jótékonyság viszont lelki előnyökkel ruházta fel a gyakorlóját, különösen 

akkor, ha a bűnbánat vagy a végtelen kenet szentségének keretében vezeklés és megtisztulás 

műveként végezte. A másokkal való jótékonykodás Krisztus szolgálatát jelentette, aki azt 

mondta: "Amit e legkisebb testvéreim közül egynek is megtettetek, nekem tettétek". 11 

       Ezek a tanítások hozzájárultak ahhoz, hogy a középkori egyház - legalábbis elméletben - 

a jótékonyság és a szociális jólét elsődleges tárgyává és alanyává váljon. Az Egyháznak 

adakozni a legjobb módja volt annak, hogy Krisztusnak adakozzunk, mivel az Egyház volt 

Krisztus földi teste. Az Egyház így alamizsnát kapott a kolduló szerzetesek gyűjtései, a sok 

zarándok jótékonysági felajánlásai, a bűnök eltörlésére rendelt bűnbánati felajánlások, a 

túlvilági életben a megtisztulás felgyorsítását célzó végrendeletek és még sok más módon. Az 

egyház az alamizsnát a plébániák diakóniai munkája, a kolostorok vendégszeretete, valamint a 

számos egyházi fenntartású alamizsnaház, kórház, iskola, kántorház és egyházi céh jóléti 

szolgálatai révén is szétosztotta. Az egyéni és egyházi jótékonyság ezen kötelezettségeit és 

lehetőségeit az egyházi jog és a gyónási szabályok gazdag hálója szabályozta, és szabályozta 

az egyház általános égisze alatt működő számos jótékonysági társaságot, alapítványt és 

alapítványt. 

       A protestáns reformáció e tanítás és gyakorlat nagy részét megsemmisítette. A protestáns 

reformátorok elutasították a szegénység lelki idealizálását és a szeretet lelki hatékonyságát. 

Érvelésük szerint minden ember arra hivatott, hogy Isten munkáját végezze a világban. Nem 

volt szabad tétlenkedniük vagy önként elszegényedniük. Az önkéntes szegénység a társadalmi 

parazitizmus büntetendő formája volt, nem pedig a lelki áldozatvállalás jutalmazandó 
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szimbóluma. Csak az arra érdemes helyi szegények érdemelték meg a jótékonyságot, és csak 

akkor, ha közvetlen családtagjaik nem tudtak segíteni rajtuk. A jótékonyság viszont nem volt 

a lelki önérvényesítés egyik formája. A hívők papságának hivatása volt. A jótékonyság nem 

hozott azonnali lelki jutalmat az adakozónak. A befogadónak hozott lelki lehetőséget. 

Az egyedül hit általi megigazulás protestáns tanítása aláásta a szeretet lelki hatékonyságát az 

adakozó számára; az üdvösség a Krisztusba vetett hit által jött el, nem pedig a felebarát iránti 

szeretet által. A minden hívő papságáról szóló protestáns tanítás azonban felerősítette a 

szeretet lelki hatékonyságát a befogadó számára. Azok, akik már hit által üdvözültek, minden 

hívő papságának tagjaivá váltak; arra kaptak elhívást, hogy szeressék és szolgálják a hívőket, 

felebarátaikat jótékonyan, Krisztus utánzásával. Azok, akik befogadták a felebarátaik 

szeretetét, ebben a személyes áldozatos cselekedetben a hit által hozott jó cselekedeteket 

látták, és így arra indultak, hogy maguk is hitet tegyenek. 

         Ezek a protestáns tanítások a reformáció előtt már létező humanista tanításokra és a 

koldulásellenes törvényekre épültek. A protestáns reformátorok azonban tovább mentek, és 

nemcsak a koldulást, hanem a szerzetességet is betiltották. Az adakozó és a befogadó közötti 

közvetlen személyes kapcsolat spirituális hatékonyságába vetett hitüket az adakozó és a 

befogadó közötti, sűrű adminisztratív bürokrácia nélküli, a helyi szegényeknek nyújtott helyi 

jótékonyság új hangsúlyozásába ültették át. Különösen a középkori egyházi céhek, 

adományok, alapítványok és egyéb karitatív intézmények bonyolult szövevénye volt a korai 

reformátorok számára nemcsak gazdaságilag nem volt hatékony, hanem el is vonta a 

figyelmet az egyház alapvető küldetéséről. A helyi egyháznak továbbra is a bibliai törvények 

tanítása szerint kellett fogadnia tagjai tizedét. Továbbra is gondoskodnia kell helyi tagjainak 

közvetlen szükségleteiről, ahogyan azt az apostoli egyház is tette. De az egyháznak és a 

papságnak szánt egyéb adományok többsége a reformátorok véleménye szerint félre volt 

irányítva. Az egyházi jótékonyság legtöbb más formája, különösen a zarándoklatok, a 

bűnbánat és a tisztítótűz köré szerveződő formák a reformátorok számára a "lelki 

megvesztegetés" típusai voltak, amelyek a bűnbánat és a végtisztesség kitalált szentségeire, 

valamint a tisztítótűzről és a cselekedetek igazságosságáról szóló hamis tanításokra épültek. 

        A lutheránus és kálvinista országokban a reformátorok egy sor helyi polgári jóléti 

intézményt hoztak létre, amelyeket általában közvetlenül a helyi polgárok irányítottak. A 

helyi jóléti rendszerek középpontjában a közösségi láda állt, amelyet a helyi elöljáró 

igazgatott. Ezek a közösségi ládák eleinte az egyház elkobzott szerzetesi vagyonából és 

adományaiból álltak, majd végül helyi adókkal és magánadományokkal egészültek ki. A 

nagyobb városokban és területeken több ilyen közösségi ládát hoztak létre, és a szegények 

szorosan figyelemmel kísérték a szolgáltatások felhasználását, gyakran az egyházi és állami 

tisztviselők figyelő szemei alatt. Ez a rendszer legalább élelmet, ruhát és szállást biztosított a 

szegényeknek, és háború, katasztrófa vagy dögvész idején vészhelyzeti segélyt nyújtott. A 

nagyobb és gazdagabb közösségekben a közösségi láda végül támogatta a a helyi 

elöljáróság által a konzisztórium és a diakónus közreműködésével igazgatott állami 

árvaházakkal, munkásotthonokkal, bentlakásos iskolákkal, szakképző központokkal, hospice-

okkal és egyebekkel kiegészített, átfogóbb helyi jóléti rendszert. 

       Angliában a kolostorok és az egyházi jótékonysági szervezetek gyors és széles körű 

feloszlatása a korai reformáció idején a XVI. század közepére hatalmas jóléti válságot 

eredményezett. A Privy Council és végül Erzsébet parlamentje ezért számos olyan törvényt 

fogadott el, amelyek a szegénysegélyezést és a szociális jólétet közvetlenül az egyes anglikán 

egyházközségek kezébe adták. Az anglikán egyházi gondnokok és békebírák mostantól 

felelősek voltak az özvegyek, fogyatékkal élők és krónikus betegek segélyezéséért, az árvák 

és a nem házas gyermekek számára otthonok, iskolák, tanoncok és munkalehetőségek 

kereséséért, valamint a munka biztosításáért. 



 481 

      Az anabaptista közösségekben a közösségi tulajdon, valamint a családokon belüli és a 

családok közötti kölcsönös gondoskodás és megosztás belső rendszere biztosította a helyi 

tagok számára a bölcsőtől a sírig szükséges támogatást. Az anabaptista egyházi rendek arra is 

ösztönözték a közösséget, hogy keresztény vendégszeretetet nyújtson a szegényeknek és 

rászorulóknak, akik "a kapujukban tartózkodtak". A kora újkori anabaptisták csak súlyos 

vészhelyzetben fordultak az államhoz vagy a bevett egyházhoz segítségért, vagy utasították el 

a rászoruló vándort vagy vendéget. Ezek az anabaptista közösségek gyakran a protestánsok 

számára a katolikus kolostorokhoz legközelebb álló analógok voltak. 

 

 

VII. Következtetések 

 

A protestáns reformáció a legközvetlenebb és legmaradandóbb hatást a kora újkori egyház-

állam viszonyra, a vallási és polgári szabadságra, a házasságra és a családra, az oktatásra és a 

szociális jólétre vonatkozó törvényekre gyakorolta. A büntetőjog és a polgári jog egyes 

területeit is befolyásolták a protestáns tanítások. A protestánsok által bevezetett jogi reformok 

közül sok közvetlenül a kontinensen és Angliában a XIV. és XV. században már megindult 

"jogi reformációs" mozgalomra épült. A reformáció előtti humanizmus, a konciliarizmus, a 

nominalizmus, a nacionalizmus és a pietizmus mozgalmaira is támaszkodtak. Az új protestáns 

tanítások azonban segítettek integrálni ezeket a reformáció előtti mozgalmakat, és közvetlenül 

lefordítani őket új jogi, politikai és társadalmi normákba és formákba. És a nyomdasajtó és a 

protestáns egyetemek tucatnyi új jogi karának létrehozásával ezek az új protestáns tanítások 

hatalmas új jogi irodalmat eredményeztek, amely számos protestáns országban a későbbi 

XVIII. és XIX. század nagy kodifikációs mozgalmaiig és liberális reformjaiig tartotta magát. 
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 27. Kötelmi jog és tulajdonjog az újskolasztikus gondolkodásban 
                                                      Wim Decock 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet áttekintést ad a tulajdon, a kártérítési ügyek és a szerződések XVI-XVII. századi 

neoszkolasztikus elemzésével foglalkozó jogtörténeti kutatások jelenlegi állásáról. A 

neoszkolasztikusoknak, különösen az úgynevezett "salamancai iskola" követőinek 

tulajdonítják, hogy lefektették a tulajdonjog és a kötelmi jog elvi, szisztematikus 

megközelítésének alapjait. Az e témakörökre vonatkozó elsődleges forrásanyag gazdagságát 

szemléltető konkrét példákat elsősorban Leonardus Lessius De iustitia et iure című 

traktátusából fogunk meríteni, amelyet először 1605-ben adtak ki Louvainban. Őt általában a 

neoszkolasztikus jogi gondolkodás egyik legfontosabb képviselőjeként tartják számon. A 

középkori ius commune és a protestáns természetjogi hagyomány között állva az olyan 

neoszkolasztikusok, mint Lessius, jelentős szerepet játszottak a modern magánjogi tanok 

kialakításában. 

Kulcsszavak: igazságosság, szabadság, dominium, restitúció, rabszolgaság, vadászat, 

becsület, igazságos ár, uzsora, ígéretek 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az európai magánjog közös gyökereinek keresése során a jogtudósok többször is kiemelték a 

skolasztikus teológusok XVI. és XVII. századi meghatározó szerepét. Hans Thieme 

Natürliches Privatrecht und Spätscholastik című első törekvéseitől kezdve James Gordley 

Foundations of Private Law című művén keresztül különösen az úgynevezett "salamancai 

iskola" követőinek tulajdonítják a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelveinek megalapozását.1 

Ez a hozzájárulás azt javasolja, hogy adjon áttekintést a jogtörténeti tudományok jelenlegi 

állásáról a tulajdonjog, a kártérítési jog és a szerződések skolasztikus elemzése terén, 

miközben ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a gazdagságnak a elsődleges 

forrásanyagot néhány fontosabb téma és hozzájárulás vizsgálatával. Tény, hogy a magánjog 

és az erkölcsteológia kereszteződésében a kora újkorban olyan elsöprő a szakirodalom, hogy a 

másodlagos szakirodalomban eddig csak egy kis részét vizsgálták.2 Helyhiány és 

következetesség miatt ez a fejezet elsősorban Leonardus Lessius (1554-1623) De iustitia et 

iure című traktátusából mutat be példákat, amely először 1605-ben jelent meg Louvainban. 

Lessius antwerpeni jezsuita teológus volt, és általában a kora újkori skolasztikus jogi 

gondolkodás egyik legfontosabb és legbefolyásosabb képviselőjeként tartják számon.3 Ő 

működött az egyik fő láncszemként, amelyen keresztül a XVI. századi spanyol skolasztika 

átkerült a XVII. századi protestáns természetjogászokhoz. Ugyanakkor gyors tekintélyre tett 

szert a spanyol és portugál Latin-Amerikában dolgozó teológusok és jogászok körében. A 
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huszadik század elején a XIII. Leó pápa által támogatott neoszkolasztikus megújulás 

keretében szintén nagy figyelmet kapott a teológusok és jogászok részéről. 

 

 

 

II. Ingatlan 

 

1. A technika jelenlegi állása 

 

A kora újkori skolasztikusok alapvető hozzájárulását a tulajdonjogok liberális paradigmájának 

kialakításához, amely nagy hangsúlyt fektet az egyéni jogok védelmére a hatóságok 

beavatkozásával szemben, a jogtörténészek, a gazdaságtörténészek és a politikai filozófusok 

legalább az 1970-es évek eleje óta feltárták Európa- és Latin-Amerikában. Különösen Paolo 

Grossi és Benito Carpintero Benítez hangsúlyozták a tulajdon fogalmának erős, individualista 

jellegét a kora újkori skolasztikus szerzőknél. A 4közelmúltban Paolo Prodi és Martti 

Koskenniemi azzal érvelt, hogy a tulajdon liberális felfogásával és a szerződéssel a kora 

újkori skolasztikusok megteremtették a kapitalista gazdasági rend tizenhatodik századtól 

kezdődő felemelkedésének fogalmi kereteit.5 Ez a szerző megpróbálta megmutatni, hogy a 

szerződési szabadság skolasztikus elvének kialakulása szorosan összefüggött az egyes 

tulajdonosok javai feletti dominium iránti mélységes tiszteletükkel. Domingo de Soto 

kijelentette, hogy a dominium minden szerződés alapvető alapja, majd Pedro de O?ate 

hozzátette, hogy a szerződési szabadság nélkül az emberek nem lennének a javaik valódi és 

tökéletes tulajdonosai, ami ellentétes lenne isteni hivatásukkal. 6 

      Ugyanakkor olyan tudósok, mint Kurt Seelmann és Massimo Meccarelli, joggal emelték 

ki a dominiumról folytatott kora újkori skolasztikus viták késő középkori örökségét. A 

7jogról, a tulajdonról és a birtoklásról alkotott skolasztikus elképzelések szerzőnként továbbra 

is eltérőek voltak, amint az Annabel Brett és Jussi Varkemaa részletes fogalomtörténeti 

tanulmányaiból kiderül.8 Nem létezett tehát olyan, mint egyetlen, egységes tulajdon kora 

újkori skolasztikus felfogása. Nem igazságtalan azonban azt állítani, hogy a skolasztikusok 

általában a tulajdon individualista felfogását támogatták, és megpróbálták megóvni azt az 

egyre abszolutisztikusabb uralkodók beavatkozásától. 9Ily módon nyomot hagytak a 

magántulajdon védelmében saját koruk "tiszta" jogászainak, például Arias Pi?elnek, és a 

későbbi évszázadok természetjogászainak munkásságában. 10A kora újkori skolasztikus 

tulajdonjog individualista fordulata összhangban van a "jog" fogalmának szubjektivista 

fordulatával, amelyet Avelino Folgado, Michel Villey és - bár csak futólag - Niklas Luhmann 

is közismerten megfigyelt. 11A témával kapcsolatos filozófiai irodalom bőséges. 12 

        A meglévő szakirodalomban a legfőbb hiányosság a jog és a tulajdon fogalmáról 

folytatott magasröptű elméleti vitákon túlmutató kérdések vizsgálatára vonatkozik. A 

tulajdonjog területén a skolasztikusok által alaposan megvitatott konkrét esetek és inkább 

technikai-jogi kérdések tucatjai várnak még a modern tudósok vizsgálatára. Az utóbbi 

években Salustiano Dios de Dios és Jan Hallebeek kiváló tanulmányokat szenteltek az 

elévülés skolasztikus kezelésének, amely a kora újkori teológusok és kánonjogászok körében 

heves viták tárgyát képezte, és amely a skolasztikus magánjog olyan központi fogalmainak 

értelmezését foglalja magában, mint a jóhiszeműség, valamint a magánjogi kérdések 

skolasztikus elemzését átható, a polgári jog, az egyházjog és a természetjog közötti tipikus 

érdekütközés. 13A kisajátításról és a kisajátításról szóló skolasztikus felfogások 

megvitatásához, valamint a Hugo Grotiusra gyakorolt hatásuk vizsgálatához jó kiindulópontot 

kínált a néhai Robert Feenstra, aki kétségkívül a jogtörténeti tudományok legnagyobb 

tekintélye a kora újkori skolasztikus magánjog és az olyan természetjogászok jogi 

gondolkodása közötti folytatás feltárásában, mint Hugo Grotius. 14 
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2. Témák és hozzájárulások 

 

Hagyományosan nagy figyelmet fordítottak a kora újkori skolasztikus szerzők szubjektív 

jogfelfogásának kialakulására. Lessius például a jogot (ius) nemcsak úgy határozta meg, mint 

ami igazságos (iustum), vagy mint törvény (lex), hanem a jogos hatalom (potestas legitima) 

szubjektív értelmében is, amelynek megsértése sérelmet (iniuria) jelent.15 A jogról és a 

tulajdonról folytatott kora újkori skolasztikus viták azonban sokkal kiterjedtebbek és 

gyakorlatiasabbak voltak, mint azt ezek a spekulatív kérdések gondolhatnánk. Lessius első 

fejezetének első szakaszában található fejezetekre vetett puszta pillantásból kiderül, hogy 

könyvének az igazságosság erényéről szóló részéből kitűnik, hogy az igazságosság, a jog és 

általában a jog meghatározásáról szóló elméleti vitákat konkrétabb fejezetek követték a 

tulajdonjog különböző fajtáiról, a jogképességről és a tulajdonszerzés különböző módjairól. E 

fejezetek mindegyikében a római jog terminológiáját a ius commune, a skolasztikus teológia 

és a természetjog késő középkori hagyományainak hátterében értelmezték újra. Francisco de 

Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias és Luis de Molina kiemelkedő helyet 

foglalnak el a Lessius által leggyakrabban idézett kora újkori skolasztikus szerzők között, ami 

arra utal, hogy e kérdésekben őket tekintették a legjelentősebb tekintélyeknek. 

 

1. fejezet Az igazságszolgáltatásról általában 

2. fejezet A jogról/általános jogról 

3. fejezet Az uralomról, a haszonélvezetről, a használatról, a birtoklásról, azaz a jog fajtáiról 

4. fejezet Kié az uralom, és mi fölött? 

5. fejezet A senkihez vagy mindenkihez tartozó javak feletti uralom megszerzésének 

módjáról, valamint a szolgaságról, a vadászatról, a halászatról, a vadászatról és a 

kincsvadászatról. 

6. fejezet A valakit megillető javak feletti uralom megszerzésének módjáról és az előírási 

szabályokról 

        Ezeket a fejezeteket viszont dubitationes (kételyek vagy kérdések) sokaságára osztották 

fel, amelyek lehetővé tették a skolasztikusok számára, hogy konkrétabb kérdésekkel 

foglalkozzanak. A 3. fejezet például nemcsak a különböző típusú reáljogok absztrakt 

meghatározásait tartalmazza, hanem gyakorlati kérdések megvitatását is, mint például a 

ferencesek szegénységi vitája (dub 8). Vagy a 4. fejezetben az uralom alanyaira és tárgyaira 

vonatkozó kérdés ugyan általánosságban fogalmazódik meg, de konkrét vitákhoz is vezet a 

rabszolgaságról (4. és 9. dub). Túllépné ennek az áttekintő fejezetnek a kereteit, ha átfogó 

áttekintést adnánk Lessius Az igazságosságról című könyve első részének minden egyes 

fejezetének dubitatiójáról. Hogy képet adjunk e fejezetek gazdag tartalmáról, itt elég, ha 

áttekintést adunk az 5. fejezet tizennyolc dubitationes-éről, amelyek a senkit vagy mindenkit 

megillető javak megszerzésének módjáról szólnak: 

     Dub 1 Hogyan történt a dolgok első felosztása és az uralmak megkülönböztetése Dub 2 

Jogos és előnyös volt-e az uralmak felosztása az emberi faj számára? Dub 3 Milyen jog/jog 

alapján történt ez a felosztás? 

      Dub 4 Az emberek vagy rabszolgák feletti uralom megszerzésének módjairól 

     Dub 5 A rabszolgatartók hatalma olyan mértékű, hogy a rabszolgák nem menekülhetnek? 

     Dub 6 Milyen állatokat lehet jogszerűen elfoglalni vadászattal, halászattal vagy 

vadászattal? 

     Dub 7 Jogosan tilthatják-e a fejedelmek a vadászatot, halászatot és a vadászatot nyilvános 

helyeken? 

    Dub 8 Vadászhatunk-e más földjén vagy erdejében? 
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   Dub 9 Mennyiben számít jóvátételre kötelező bűnnek a jogos tilalom ellenére történő 

vadászat, vadászat vagy halászat? 

     Dub 10 Én vagyok a gazdája egy olyan vadállatnak, amelyet én sebesítettem meg, de 

valaki más fogott be? 

     Dub 11 Én vagyok a tulajdonosa egy vadállatnak, amelyet a hálóm fogott be, de valaki, aki 

véletlenül arra járt, elvitte? 

     Dub 12 Úgy tekinthetők-e az arany- és ezüstércek, mintha senkihez sem tartoznának, csak 

mint a vadállatok, és ezért az első emberhez tartoznak, aki elfoglalja őket? Dub 13 Joggal 

tiltható-e meg a közlegelők legeltetése vagy a közfásítás a közfásításban? 

     Dub 14 Venális vagy halálos bűn-e a legeltetés vagy a favágás az igazságos tilalom 

ellenére? 

     Dub 15 Hogyan szerezhető meg a kincsek feletti uralom? 

     Dub 16 Ki szerzi meg az uralmat, ha a kincset nyilvános vagy szent helyen találják? 

     Dub 17 Mi lenne, ha a jót varázslattal találnánk meg? 

     Dub 18 Milyen áruk tekinthetők elhagyottnak, vagyis az azokat elsőként elfoglaló személy 

a tulajdonosuk? 

          Míg a kételyek egy része Aquinói Tamás Summa Theologiae című művére 

visszavezethető standard kérdés, például a dolgok felosztásának eredetére vonatkozóan, 

mások a kora újkori gyarmati terjeszkedésből következő új kérdéseket tükröznek, mint 

például a rabszolgaság vagy az aranybányászat. A felvetett kérdések azt tükrözik, hogy a kora 

újkor továbbra is főként agrártársadalom maradt, még akkor is, ha egyidejűleg a kereskedelmi 

kapitalizmus és a bankszektor felemelkedése is bekövetkezett. A vadászat kidolgozott 

kazuisztikája például annak a társadalomnak a tünete, amelyben a vadászati jog alapvető 

fontosságú volt, különösen mivel az arisztokraták kiváltsága volt. Ráadásul a skolasztikusok 

analógia útján érveltek a vadászati jogokkal kapcsolatos hagyományos kérdésekről az újvilági 

aranybányászat jogainak újszerű kérdéseire. Azzal érveltek, hogy ha a vadon élő állatok 

vadászatának joga annak a földdarabnak a tulajdonosát illeti meg, ahol a vadak kóboroltak, 

akkor - a fortiori - az ezen a földterületen talált fémerek bányászati joga, amely a földterület 

velejárója, a földtulajdonost illeti meg. Francisco de Vitoria ellenében Lessius ebből az 

analógiából arra következtetett, hogy "a nyugati indiánok joggal tilthatták meg a 

spanyoloknak, hogy elfoglalják azokat a fémérceket, amelyek az ő területükön voltak", 

legalábbis "mielőtt e tartományok a spanyol birodalom alá kerültek volna". 16 

        A skolasztika tulajdonról alkotott felfogásának "liberális" jellegét, beleértve azt a 

felfogást, hogy az ember önmaga tulajdonosa, és ezt a jogát képes értékesíteni, nem szabad 

elszakítani ettől a gyarmati valóságtól sem.17 Sylvester Mazzolini da Prierio Summa című 

művére támaszkodva a kora újkori skolasztikusok négy jogcímet ismertek el a más emberek 

feletti tulajdonjog megszerzésére: jogos háború, születés, bírósági ítélet és - ami a 

legfontosabb - eladás. A szabad ember eladhatja magát - érvelt Lessius 18-, mert ő a 

szabadsága tulajdonosa, ahogyan a hírneve és a pénze is az övé, így lemondhat róla is.19 A 

továbbiakban meghatározta azokat a szigorú, a ius commune-ból eredő feltételeket, 

amelyeknek egy ilyen eladásnak meg kell felelnie, hogy ne legyen bűnös, hiszen a 

szabadságról nem szabad könnyelműen lemondani. A római császári törvényt követve 

(C.4.43.2) Lessius elismerte, hogy kivételes körülmények között és szigorú feltételek 

betartásával a szülők eladhatják nem emancipált gyermekeiket. A skolasztikusok tehát 

elfogadták, hogy a rabszolgaságot a ius gentium és a polgári jog vezette be az ember 

lappangás utáni állapotában, még ha az ellentétes is a természetjoggal. 'Ha mindenki igaz és 

bűntelen lenne, nem lenne méltányos, ha az egyik ember a másikat jobbágyság alá vetné' - 

magyarázta Lessius 20- 'de most, e világ bűnössége miatt a rabszolgaság összhangban van az 

értelemmel'. Mindezek után a salamancai iskolát továbbra is a modern emberi jogok 
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bölcsőjeként tartják számon, nem utolsósorban olyan különleges teológusok öröksége miatt, 

mint Bartolomé de las Casas. 21 

 

 

 

 

III. Torts 

 

1. A technika jelenlegi állása 

 

Már az elején meg kell jegyezni, hogy a skolasztikusok valójában nem használtak az angol 

"torts" kifejezésnek pontosan megfelelő kifejezést. A "sérelem" vagy "igazságtalanság" 

(iniuria) fogalmát használták a hasonló kérdések megvitatására. Ez a fogalom tágabb volt, 

mint a korabeli "torts" vagy "delicts" fogalmak, és olyan eseteket is magában foglalt, 

amelyeket a modern jogrendszerek a jogalap nélküli gazdagodás vagy a büntetőjogi felelősség 

joga alá sorolnának. Az iniuria a jog minden megsértését (omnis legis violatio) és a más 

személyhez tartozó jogok minden megsértését (alieni iuris violatio) jelölte.22 A kora újkori 

skolasztikusok fő gondja az volt, hogy biztosítsák a domini alanyi jogainak tiszteletben 

tartását. Az emberek jogainak megsértését vagy az iniuria-t lopással egyenértékűnek és a 

kommutatív igazságosság arisztotelészi-tomista erényének megsértésének tekintették.23 

Minden alkalommal, amikor egy dominus jogát megsértették, a kommutatív igazságosság 

erénye megkövetelte, hogy helyreállítsák az egyensúlyt a jogsértő és az áldozat között. A 

megsértett jogot helyreállító kommutatív igazságszolgáltatás aktusának leírására használt 

szakszó a restitúció (restitutio) volt. A 24skolasztikusok számára a restitúció a lelkek 

üdvösségének kérdése volt, mivel Szent Ágoston egy, az egyházjogi hagyományba beépült 

diktuma szerint senki sem üdvözül, amíg a restitúció meg nem történik. Ezért a 25restitúció 

joga képezte a skolasztikus viták hátterét a tulajdonjogtól kezdve a szerződéseken át a 

kártérítési ügyekig terjedő jogi kérdésekről. 26 

      A másodlagos szakirodalomban a kártérítési jog számos aspektusával foglalkoztak már, de 

még mindig hiányzik egy olyan monográfia, amely átfogó áttekintést nyújtana a deliktuális 

felelősség skolasztikus kezeléséről. Az olyan jogtörténészek, mint Günther Nufer, Jan 

Hallebeek és Nils Jansen azonban elég sok, a kártérítési jog skolasztikus jogával kapcsolatos 

kérdéssel foglalkoztak a restitúcióról szóló tanulmányaik keretében.27Robert Feenstra 

kiemelte a kora újkori skolasztikus szerzők hatását a Hugo Grotiusnak a gondatlanságért 

való felelősségről szóló doktrínájára, 28míg Harry Dondorp a culpa-ról szóló késő középkori 

viták folyamatos jelenlétére hívta fel a figyelmet a XVI. századi teológusok munkájában.29 A 

deliktuális felelősség konkrét forrásairól, különösen a becsület és a jó hírnév megsértéséről 

szóló skolasztikus vitákat James Gordley és Nils Jansen vizsgálta.30 Feenstra megállapította, 

hogy a kora újkori skolasztikusok nagymértékben hozzájárultak ahhoz az elképzeléshez, hogy 

nemcsak az anyagi, hanem az immateriális károkat is meg kell téríteni, például egy baleset 

vagy gyilkosság áldozatának özvegye és gyermekei számára.31az elv, miszerint mindenfajta 

sérelmet helyre kell állítani, széleskörű volt, sok skolasztikus a tisztán gazdasági kárért is 

indokolt kártérítést, amint azt James Gordley és Jan Hallebeek kiemelte. 32 

 

 

2. Témák és hozzájárulások 

 

Bármely szubjektív jog megsértése az iniuria hatálya alá tartozott. Minél többféle jogtípust 

lehetett a dominium részének tekinteni, annál több igazságtalansági esetet lehetett feltárni és 

helyreállítással orvosolni. Amint Vitoria kifejtette, a restitúcióval kapcsolatos kérdésekben a 
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dominium szót tágan használta, függetlenül attól, hogy a szó szoros értelmében vett dominus, 

azaz tulajdonos, vagy pusztán korlátozott dologi jogokat, például használatot, haszonélvezeti 

jogot vagy birtoklást élvező személy esetét vizsgálja, "mivel mindegyikük szenvedhet olyan 

sérelmet, amely restitúciós kötelezettséget keletkeztet".33 Egy pillantás Lessius könyvének 

második részének bevezetőjére az erényről az igazságosságról, amely az iniuriával 

foglalkozik, ugyanezt a szoros kapcsolatot tárja fel a dominium, az igazságtalanság és a 

restitúció fogalmai között: 34 

      Az előző részben hat fejezetben kifejtettük az igazságosság és a jog jelentését, a létező 

jogok fajtáit; az uralom jelentését, hogy kihez tartozik, mi felett gyakorolják, és milyen 

módokon szerzik meg. Most itt az ideje, hogy foglalkozzunk az igazságtalansággal és a kárral, 

amelyek az igazságosság és a jog megsértését jelentik, valamint a helyreállítással, amely a 

commutatív igazságosság legfőbb aktusa a megsértett jog helyreállítására. 

A szakasz továbbá az igazságtalanságról és a jóvátételről szóló általános fejezettel kezdődik, 

mielőtt a bűncselekmények több konkrét típusát tárgyalja: 

7. fejezet Az igazságtalanságról és a jóvátételről általánosságban 

8. fejezet A szellemi javakkal szembeni igazságtalanságról 

9. fejezet A felebarátod teste elleni igazságtalanságról gyilkosság vagy csonkítás miatt 10. 

fejezet A felebarátod teste elleni igazságtalanságról házasságtörés és nemi erőszak miatt 11. 

fejezet A hírnév és becsület elleni igazságtalanságról rágalmazás és sértegetés miatt 12. 

fejezet A vagyoni javak elleni igazságtalanságról lopás, rablás, rongálás miatt 

13. fejezet A bűntársakról 

14. fejezet A kapott dolog alapján történő jóvátételről 

15. fejezet A helyreállítás során betartandó rendről és annak költségeiről 

16. fejezet A jóvátétel mellőzésének indokai 

         A tulajdonjogokról szóló részhez hasonlóan az igazságtalanságról és a restitúcióról szóló 

fejezetek is számos olyan kételyt tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a konkrétabb, 

gyakran gyakorlatorientált kérdések részletesebb kezelését. Az igazságtalanságról és a 

restitúcióról szóló hetedik fejezet például általánosságban a felelősség különböző fokozatait, 

illetve a jogászok és a teológusok eltérő culpa-fogalmait fejtegeti (6. dub), de egy konkrét 

esetet is tárgyal a tanácsadásért és tanácsadásért való szakmai felelősségről (7. dub). A 

fejezetek során végig vékony vonal választja el azokat a kérdéseket, amelyeket a modern 

jogrendszerek hajlamosak lennének a büntetőjoghoz vagy a deliktuális felelősséghez 

tartozónak minősíteni. A 9. fejezetben például az öngyilkosság (6. dub), az abortusz (10. dub) 

és az öncsonkítás (14. dub) jogszerűsége hosszas viták tárgyát képezi, a gyermekek, 

rabszolgák vagy állatok által elkövetett károkért való közvetett felelősségről szóló viták 

mellett (17. dub). A központi kérdést a skolasztika mindig is fenntartotta, hogy bizonyos 

bűncselekmények visszaszolgáltatási kötelezettséget vonnak-e maguk után. A kifejezetten a 

restitúcióval foglalkozó fejezetek viszont nem csak arra vonatkoznak, amit a jogászok ma a 

restitúció vagy a jogalap nélküli gazdagodás jogának neveznének. Olyan dubitatiókat is 

tartalmaznak, amelyek közvetlen jelentőséggel bírnak a kártérítési és a szerződési jog 

szempontjából, vagy, ami azt illeti, a csődjogot. A 15. fejezet például a hitelezők közötti 

elsőbbségi szabályokkal foglalkozik, míg a 16. fejezet az adósmentességgel, a cessio 

bonorummal és a bírák által biztosított türelmi idővel foglalkozik.35Lehetetlen lenne átfogó 

áttekintést adni az igazságtalanságról szóló teljes fejezetben tárgyalt esetek és elvek 

sokszínűségéről. Elég, ha itt példaként a jó hírnév és a becsület megsértéséért való 

felelősségről szóló fejezet első részének áttekintését adjuk: 

Dub 1 Hírnév és becsület, és hogyan lehet megkülönböztetni őket 

Dub 2 elvonatkoztatás 

Dub 3 Miféle bűn az elvonatkoztatás? 

Dub 4 Bűn-e a dektraktort hallgatni? 
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Dub 5 Halálos bűn-e pletykákat terjeszteni bizonygatás és kétségek kifejezése nélkül? 

Dub 6 Halálos bűn-e rossz hírbe hozni magunkat? 

Dub 7 Szabad-e hamisan megvádolni magunkat, hogy elkerüljük a kínzást, különösen, ha ez 

halálbüntetéshez vezet? 

Dub 8 Szabad-e a kínzások elkerülése érdekében felfedni egy másik ember rejtett bűnét vagy 

más titkát, különösen, ha az a személy a halálbüntetés kockázatát kockáztatja? Dub 9 Szabad-

e felfedni egy másik rejtett bűnét, hogy elkerülje a szomszédját fenyegető közvetlen veszélyt? 

Dub 10 Szabad-e lejáratni valakit, akinek a hírnevét hamis erények alapján szerezte, vagy aki 

olyan bűnt követett el, amelyet a törvény gyalázatosan büntet? 

Dub 11 Halálos bűn-e egy vagy két embernek elárulni a szomszéd bűntettét, ha ez ugyanaz, 

mintha senkinek sem mondanánk el? 

Dub 12 Bűn-e elmondani egy barátomnak, hogy megsérültem? 

Dub 13 Szabad-e egy, a közösségében nyilvánosan ismert bűncselekményt felfedni olyan 

emberek előtt, akik máshol élnek, ahol az nem ismert? 

Dub 14 Szabad-e más okokból is rossz hírbe hozni valakit, aki egyik vagy másik 

bűncselekmény miatt hírhedt? 

        A fenti kérdések tükrözik a becsület és a hírnév történelmi jelentőségű szerepét a kora 

újkorban, különösen a spanyol világban.36 Bár az arisztotelészi és thomista vitákban 

gyökerezik, a kérdések némelyikét nem lehet helyesen a kora újkori Spanyolországban egyre 

agresszívabbá váló inkvizíció kontextusán kívül érteni. Az említett dubitationes is jól 

emlékeztet a kora újkori skolasztika és a jog közötti mélyen kazuisztikus összefonódások 

mélyen kazuisztikus jellegére. Az olyan teológusok, mint Lessius, továbbra is elsősorban a 

bűnnel foglalkoztak, amikor olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyeket ma már 

"deliktumoknak" tekinthetünk, még akkor is, ha válaszaik bővelkednek olyan jogi érvekben, 

amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelő megoldást találjanak ezekre az erkölcsi esetekre. 

Egy koherens normatív keretrendszer felépítése az ilyen esetek kezelésére számított, de ez 

nem akadályozta meg a különböző teológusokat abban, hogy különböző következtetésekre 

jussanak. Különösen, ha megnézzük a becsületről és a jó hírnévről szóló fejezet második 

részét, amely nem kevesebb, mint tizenhárom dubitationes-t tartalmaz a jóvátétel helyes 

módjáról, miután valakinek a becsületét vagy a jó hírnevét megsértették, nyilvánvalóvá 

válnak a skolasztikusok közötti véleménykülönbségek: 

Dub 15 Helyre kell-e állítani a hírnevet az élet kockáztatásával? 

Dub 16 Ha a hírnevet nem lehet helyreállítani, akkor pénzzel kell-e kompenzálni? 

Dub 17 Ha a megbékélés már más módon megtörtént, akkor is helyre kell-e állítania a jó 

hírnevet romboló személynek? 

Dub 18 Ha a hírnév már a feledés homályába merült, kell-e még mindig kártérítést fizetni? 

Dub 19 Kell-e teljes egészében megtéríteni a hírhedtségből eredő kárt? 

Dub 20 Milyen módon kell helyreállítani a hírnevet? 

Dub 21 Ha az elkövető elmulasztotta a jóvátételt, az örökösei kötelesek-e azt megtenni? 

Dub 22 Köteles-e Ön jóvátételre, ha jóhiszeműen azt gondolta, hogy a hír igaz és nyilvános, 

vagy ha a közönsége másként értelmezte? 

Dub 23 Köteles-e jóvátételre az az elöljáró, aki nem akadályozza meg, hogy valaki más 

személyt rossz hírbe hozzon? 

Dub 24 Elmaradhat-e a jó hírnév helyreállítása, különösen az elöljáró által? 

         Különösen az a kérdés maradt ellentmondásos, hogy a pénzbeli kártérítés alternatívája 

lehet-e a restitúciónak.37 A skolasztikusok egyetértettek abban, hogy ideális esetben a jó 

hírnevet eredeti állapotában kell helyreállítani, például bocsánatkéréssel vagy bizonyos 

híresztelések hamis voltának nyilvános elismerésével. De mi van akkor, ha ez már nem 

lehetséges? Megengedett-e a pénzbeli kártérítés? Ebben a kérdésben megoszlottak a 

vélemények. Lessius például úgy vélte, hogy valószínűbbnek látszik, hogy a jó hírnév nem 
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becsülhető pénzben, mivel nem eladható áru, de nem zárta ki, hogy az ellenkező vélemény, 

amelyet Domingo de Soto védett, szintén valószínű, vagyis kellően ésszerű ahhoz, hogy 

lelkiismeretesen követhető legyen.38Sőt, úgy vélte, hogy a méltányosság és a jótékonyság 

szempontjából egy gazdag ember által megsértett szegény embernek pénzbeli kártérítésben 

kell részesülnie. 39Sőt, Lessius követte Sotót abban az érvelésében, hogy a jó hírnév és a 

becsület olyan javak, amelyek a külső javak (ordo externorum bonorum) kategóriájába 

tartoznak. Az élet rendjéhez (ordo vitae) tartozó javakkal ellentétben a külső javak a 

dominium tárgyává válhatnak. Ezért Lessius azon a véleményen volt, hogy minden ember a 

hírnevének valódi dominusa. 40Tommaso da Vio, ismertebb nevén Cajetan bíboros, a XVI. 

század elején még ellenezte ezt a nézetet, azzal érvelve, hogy a jó hírnév közelebb áll az élet 

javainak osztályához, amelyhez az élet tartozik, és semmiképpen sem tartozik a külső javak 

osztályába. A 41skolasztikus teológusok által képviselt különböző álláspontok fényében tehát 

hiábavaló lenne egyetlen, monolitikus skolasztikus kártérítési doktrína újjáépítésére törekedni.  

        A  kora újkori skolasztikusok egységesek voltak abban a törekvésükben, hogy összetett 

kérdéseket tegyenek fel, de elegendő teret hagytak a válaszok sokféleségének egymás mellett 

létezéséhez. 

 

 

 

IV. Szerződések 

 

1. A technika jelenlegi állása 

 

Az előző témákhoz képest a kora újkori skolasztika szerződési joggal való foglalkozása az 

elmúlt évtizedekben nagy tudományos figyelmet kapott. Olyan jogtörténészek, mint James 

Gordley, Italo Birocchi, Paolo Cappellini, Bartolomé Clavero, Malte Diesselhorst, Thomas 

Duve, Robert Feenstra, Alejandro Guzmán-Brito és Klaus-Peter Nanz kimutatták, hogy a 

spanyol teológusok a XVI. században és a XVII. század elején központi szerepet játszottak a 

szerződés általános elméletének kidolgozásában.42 James Gordley szerint a modern 

szerződési doktrína alapjait Domingo de Soto, Luis de Molina és Leonardus Lessius 

munkássága fektette le. Ők érték el az arisztotelészi-tomista erkölcsi elvek és a középkori ius 

commune szintézisét. 43A teológusok például hangsúlyozták a felek akaratának központi 

szerepét, beleértve a konszenzusos elvet (pacta quantumcumque nuda servanda), valamint a 

cserében való méltányosságot, beleértve azt a gondolatot, hogy egyik fél sem gazdagodhat a 

másik kárára (nemo cum aliena iactura locupletari debet). 44Miközben ezeket az elveket a 

középkori ius commune-ból kölcsönözték, nagyobb teológiai és antropológiai kontextusba 

helyezték őket, amely az alkotó egyén autonómiáját hangsúlyozta. 45Ami azt illeti, a néhai 

történész, Paolo Prodi azt a tézist állította fel, hogy a kora újkori erkölcsteológiai irodalom 

egyszerre a modern szerződésfelfogás bölcsője és a piaci kapitalizmus korabeli 

felemelkedésének tanúja. 46 

       Az iskolai szerződési joggal kapcsolatos általánosabb észrevételek mellett konkrét 

kérdéseket is megvizsgáltak. Robert Feenstra a skolasztikus hagyomány Hugo Grotiusra 

gyakorolt maradandó hatása iránti különös érdeklődéséből kiindulva a meghiúsulás, a tévedés 

és a jogalap nélküli gazdagodás doktrínáit vizsgálta a szerződési jogról szóló skolasztikus 

értekezésekben.47 További konkrét témák, amelyek tudományos figyelmet tartottak fenn, a 

bennfentes kereskedelem, a laesio enormis és a tájékoztatási kötelezettségek az adásvételi 

szerződésekben.48 A csere méltányosságára való törekvés, amely az igazságos árképzés 

skolasztikus koncepciójában és az uzsora tilalmában jutott kifejezésre, a kutatás klasszikus 

témája volt. A legjobb kiindulópont továbbra is John T. Noonan monográfiája, amely 

egyszerre átfogó és pontos.49 Ezt egészíthetik ki a könyvek és cikkek sokasága mellett a 
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pénzkölcsönzés és a kamat fogalmának fejlődéséről szóló újabb tanulmányok, például Lessius 

művében, Bertram Schefold és Toon Van Houdt, vagy éppen a XVI. század közepén 

Spanyolországban gyakorolt új pénzügyi szerződések elképesztően kompetens és helyeslő 

értékeléséről szóló újabb kutatások, Saravia de la Calle művében.50 Legkésőbb a tizenhetedik 

század elejére az iskolai érdekek doktrínája beépült az igazságos árképzés doktrínájába, ami 

azt jelenti, hogy a kamatok a pénz árának tekintették, még akkor is, ha a régi jogi 

kategóriákat továbbra is használták. 51 

       A tudományos szakirodalom egyik fő hiányossága az, hogy hiányoznak a kora újkori 

skolasztika egyes szerződésekkel - például bérleti szerződéssel, szerencsejátékkal vagy 

jelzáloggal - kapcsolatos tanulmányai. Említésre méltó kivételek Burckhardt Löber és Luisa 

Brunori társasági szerződéssel kapcsolatos vizsgálatai.52A vállalati finanszírozás olyan 

eszközei, amelyek egyúttal biztonságos befektetési eszközöket is nyújthattak, mint például a 

hármas szerződés, szintén felkeltették az érdeklődést. 53Christoph Bergfeld és Giovanni 

Ceccarelli a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos skolasztikus vitákra világított rá. 

54Alulbecsült, de a skolasztikus szerződési jog fejlődése szempontjából kiemelkedő 

jelentőségűek a vallási fogadalmakról vagy a házassági szerződésekről folytatott viták, 

például Tomás Sánchez jezsuita teológus munkájában. 55 

 

 

2. Témák és hozzájárulások 

 

A kora újkori skolasztikusok a középkori kánonjogi szerződési jogot teljes értékű, 

szisztematikusan kidolgozott szerződéselméletté alakították át. A többségi vélemény szerint 

minden elfogadott ígéret kötelező érvényű volt. Így a szerződő felek szabadon, saját akaratuk 

szerint rendelkezhettek a vagyonukkal. Közös megegyezéssel úgy járhattak el, mint a 

magánjogalkotók. O?ate azzal érvelt, hogy a szerződési jogban az akarat a mérce, különösen 

ha figyelembe vesszük, hogy mindenki a saját dolgainak moderátora és döntőbírája 

(C.4.35.21), így mutatva ki a teológusok liberális tulajdonelmélete és a szerződési szabadság 

védelme közötti szoros kapcsolatot. 56O?ate feltárta továbbá a teológiai alapokat is. a 

szerződés liberális felfogását, amikor kifejtette, hogy Isten az ember akaratára bízta, hogy 

mikor és hogyan kötelezi el magát. 

        Máskülönben az ember nem lenne a javak igazi és tökéletes tulajdonosa.57 Mindezek 

után a skolasztikus szerződési jog rendszerezésére irányuló erőfeszítések még szerénynek 

bizonyultak a korábbi skolasztikus művekben, például Domingo de Soto De iustitia et iure 

című művében. Neki ugyan volt mondanivalója a szerződéses ígéretekről, de csak a 

fogadalmak, vagyis az Istennek tett ígéretek kötelező erejéről szóló értekezés margóján belül. 

A XVII. század eleji jezsuiták ezzel szemben a szerződésekről általában és az ígéretekről mint 

a szerződések elemi építőköveiről értekeztek, mielőtt a konkrét megállapodásokkal 

foglalkoztak volna. Ez Lessius igazságosságról szóló könyvének harmadik fejezetében a 

szerződési jogról szóló fejezetek áttekintéséből is kitűnik: 

17. fejezet A szerződésekről általában 

18. fejezet Az ígéretről és az adományozásról 

19. fejezet A végrendeletekről és hagyatékról 

20. fejezet A fogyasztási kölcsönről és a kamatról 

21. fejezet A vásárlásról és az eladásról 

22. fejezet A bérleti díjakról 

23. fejezet A pénzváltásról 

24. fejezet A bérletről, az emphyteusisról és a hűbéri szerződésekről 

25. fejezet A partnerségről 

26. fejezet A játékokról és szerencsejátékokról 



 491 

27. fejezet Letétbe helyezett és felhasználásra szánt kölcsönökről 

28. fejezet A kezességvállalásról, zálogjogról és jelzálogról 

          A többi fejezethez hasonlóan ezek a fejezetek is több tucat dubitatiót tartalmaztak, 

amelyek lehetővé tették a konkrétabb jogi kérdések és gyakorlati esetek kezelését, amint az 

Lessius adás-vételről szóló fejezetének dubitatióiról szóló alábbi áttekintésből kiderül. 

Ezek mind a római jog hagyományos kérdéseit tükrözik, mint például a rejtett hibák hatása az 

adásvétel érvényességére, mind pedig az új pénzügyi gyakorlatokból eredő új lelkiismereti 

eseteket, például az antwerpeni tőzsdén értékesített ócska kötvények értékesítésével 

kapcsolatban. 58 

Dub 1 A vásárlás, az eladás és az üzlet meghatározása. A papság üzleti tevékenységének 

tilalmáról 

Dub 2 Az eladható áruk egyenlő vagy igazságos ára 

Dub 3 Eladhatja-e egy olyan áru tulajdonosát, amelynek nincs törvényes vagy általános ára 

(pl. bizonyos drágakövek, különleges kutyák vagy sólymok, egzotikus madarak, ősi 

festmények), bármilyen áron? 

Dub 4 Szabad-e bizonyos esetekben egy árut drágábban eladni vagy olcsóbban megvenni, 

mint amennyit ér? 

Dub 5 Eladhatom-e a jelenlegi áron annak ellenére, hogy tudom, hogy az áru ára csökkenni 

fog? 

Dub 6 Szabad-e az eladónak magasabb árat kérnie, ha hitelre ad el? 

Dub 7 Ajánlhat-e kevesebbet a vevő az előlegfizetés miatt? 

Dub 8 Vásárolható-e adósságlevél vagy kötvény a névértékénél kevesebbért? (pl. most 96 

vagy 97 guldenért vásárol egy jövőre esedékes 100 guldenes fizetési jogot) 

Dub 9 Vásárolhatók-e a Librantiae néven is ismert adósságlevelek féláron, ha a fizetés 

megszerzése nehéz vagy bizonytalan? 

Dub 10 Ha titokban tudom, hogy az adósom fizetésképtelen, eladhatom-e a kötvényemet 

rendes áron valakinek, aki nem tud a fizetésképtelenségéről? 

Dub 11 Köteles-e az eladó feltárni az eladni kívánt áru hibáját? 

Dub 12 Ha egy áru elveszik vagy megrongálódik, a veszteség a vevőt vagy az eladót terheli? 

Dub 13 Szedheti-e az eladó az eladott áru gyümölcsét vagy hasznát az ár kifizetéséig? 

Dub 14 Jogszerű-e visszavásárlási vagy visszavásárlási záradékot fűzni egy adásvételi 

szerződéshez? Dub 15 Kinek jár az adásvételi szerződés felbontásakor időközben keletkezett 

gyümölcs? 

Dub 16 Ugyanannak az árunak a kölcsönös eladása-vásárlása különböző áron, a 

A spanyolok által Baratas-Mohatras néven ismert gyakorlat, Licit? 

Dub 17 Eladhatja-e más ingatlanát, és megtarthatja-e az árat? 

Dub 18 Szabad-e eladni, megvenni és megtartani más tulajdonát (pl. egy olyan árut, amely 

már ellopták)? 

Dub 19 Megtarthatja-e valaki a többletnyereséget, ha kapott valamit eladásra, de magasabb 

áron adja el, mint amilyenre utasították? 

Dub 20 Ha egy árut két személynek egymás után egészben adnak el, kinek a tulajdona? 

Dub 21 Mindenfajta monopólium igazságtalan? 

         E dubitationes során a restitúció és a kommutatív igazságosság kérdései voltak a 

legfontosabbak, emlékeztetve arra, hogy a teológusok szerződési szabadságról alkotott 

fogalma a későbbi, XIX. századi változatokhoz képest sajátos maradt. Ez nem csak a 

jezsuiták, például Lessius szisztematikus munkáiban látható. Még inkább látható a régebbi 

skolasztikusok munkáiban, akik még mindig a szerződési jogot a hetedik parancsolathoz 

fűzött kommentárjaik keretében kezelték a lopás tilalmáról, mint például Martín de 

Azpilcueta nagy hatású Kézikönyv a gyóntatóknak című művében. Nemcsak a skolasztikus 

szerződési jog első alapelvéhez, nevezetesen az önkéntes beleegyezéshez ragaszkodott, hanem 
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még inkább ahhoz a gondolathoz, hogy a szerződéseknek tisztességesnek kell lenniük, ami a 

skolasztikus szerződési jog második pillére. Ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződéseket a 

közjó érdekében vezették be, és ezért azokat minden érintett fél javára kell megkötni.59 Ezt 

az igazságos ár tiszteletben tartásával lehet biztosítani. Ha az ár és az adásvétel tárgya közötti 

egyensúly megbomlik, akkor halálos bűn terhe mellett kell a jóvátételt megtenni. Navarrus 

nagyon tágan értelmezte a laesio enormis tilalmát, és sürgette az egyházi bíróságokat, hogy 

adjanak enyhítést a legkisebb kárt is szenvedett szerződő feleknek. Eretneknek tartotta azokat, 

akik azt állították, hogy az egyházi bíróságok nem illetékesek a szerződési méltányosság 

elvének érvényesítésére. 

 

 

V. Hatás 

 

A kora újkori skolasztikus magánjognak a nyugati jogi hagyományra gyakorolt maradandó 

hatása ma már vitathatatlan, de a tulajdonról, a kártérítésről és a szerződésekről szóló 

skolasztikus viták recepciójának szisztematikus tanulmánya még mindig hiányzik. Kevesen 

kételkednek a teológusok korabeli jogászokra gyakorolt hatásában, különösen olyan helyeken, 

mint Salamanca és Leuven. De a latin-amerikai országok, például Chile polgári 

törvénykönyveinek kidolgozói is felhasználták őket. James Gordley és Robert Feenstra 

munkájából nyilvánvaló, hogy az olyan szerzőket, mint Soto, Molina és Lessius jól ismerték a 

tizenhetedik századi protestáns természetjogászok, még ha ez nem is jelenti azt, hogy minden 

egyes tanbeli kérdésben egyetértettek skolasztikus elődeikkel. Ugyanez vonatkozik az usus 

modernus pandectarum német jogászaira is, amint azt Nils Jansen kimutatta. Az a tény, hogy 

a skolasztikus viták eltűrték a vélemények sokaságának együttélését, és a jogi érveket 

dialektikus módon mutatták be, azt jelentette, hogy műveiket a megalapozott jogi érveket 

kereső jogászok könnyen átolvashatták és felhasználhatták. Még a XVIII. század második 

felében Robert-Joseph Pothier francia természetjogász is bizonyította, hogy jól ismerte 

Thomas Sánchez házasságról szóló traktátusát, amint arra ifjabb Charles Donahue rámutatott, 

még ha nem is feltétlenül fogadta el annak következtetéseit. 60 Egyébként a teljes címe 

Pothier kötelességekről szóló értekezése, a Traité des obligations selon les regles tant du for 

de la conscience que du for extérieur, még mindig tartalmazott utalást arra a "bíróságra", 

amely a magánjogi skolasztikus viták hátterét képezte, nevezetesen a "lelkiismereti 

bíróságra".61 A "lelkiismeret" jogi dimenziója a kora újkorban éppen az, ami 

megmagyarázza, hogy az erkölcsteológusok miért foglalkoztak elsősorban jogi kérdésekkel. 
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                      28. A büntetőjog állami monopolizlás előtt 
                                               Massimo Meccarelli 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

E fejezet célja a büntetőjog jellemzőinek és fejlődésének tanulmányozása a középkorban és az 

újkorban. Történelmi fordulatot jelent a büntetés állami monopóliumának megjelenése a 

XVIII. század végén, amely a törvényes jog mint rendező tényező kialakulásához 

kapcsolódik. Korábban a büntetőjog - sokkal inkább, mint a büntetéshez való jog gyakorlása - 

az igazságosság meghatározásának problémájához kapcsolódott, hogy a bosszú 

helyettesítésére szolgáló közteret hozzon létre. A fejezet ezt a másfajta alapot figyelembe 

véve elemzi a büntetőjogi rendszert strukturáló rendező tényezőket. Ezt követően a 

büntetőeljárás sajátos jellemzőire és olyan kulcsfontosságú szempontokra összpontosít, mint a 

bíró szerepe, a szankciórendszerek, a bűncselekmények taxonómiája és a bizonyítási 

rendszerek. Zárásként néhány felületes megjegyzés szolgál arra vonatkozóan, hogy a 

büntetőjogi jogrend miként válik állami monopólium alatt álló rendszerré. 

Kulcsszavak: bosszú, tárgyalásos igazságszolgáltatás, hegemón igazságszolgáltatás, bírói 

arbitrium, büntetőeljárás, bűncselekmény, szankció, bizonyíték, jogautonómia, törvényes jog. 

 

 

 

 

 

I. A büntetőjog történetének módszertani megközelítése a középkorban és az újkorban 

 

1. A büntetőjog történetének cselekvési területe 

 

 

 

A büntetőjog, más jogterületekkel szemben, szorosan kapcsolódik a politikai rend anyagi 

konstitúciójához, ezért a történelem során mind a büntetőjog, mind a büntetőjog, mind a 

büntetőjog, mind a büntetőjog tartalma jelentős változásokon ment keresztül. Fontos 

figyelembe venni ezt a tényt, ha a büntetőjog középkori és újkori, az állami monopólium 

megjelenése előtti jellemzőit és fejlődését kívánjuk tanulmányozni. Ez arra késztet bennünket, 

hogy elemzésünket először arra a rendszerre összpontosítsuk, amely ebben a történelmi 

szakaszban jogi formát ad a büntetőjogi problémának ("miből áll a büntetőjog", azaz milyen 

forrásokból származik, milyen jogi eszközök és intézmények határozzák meg, milyen célokra 

stb.), és ne a büntetőjog tartalmával foglalkozzunk ("milyen a büntetőjog", azaz milyen 

jellemzői vannak a bűncselekménytípusok, a szankciórendszerek stb. tekintetében). Az 

elemzésnek ez a második szintje kétségtelenül releváns; valójában a lehetséges jelentései a 

rendszer sajátosságaitól függnek, vagyis azoktól a rendező tényezőktől, amelyekből a 

büntetőjog merít. alakot ölt. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy az európai 

kontinens különböző tapasztalatait az évszázadok során mindenekelőtt a jogrendszer ezen 

jellemzői hozták össze; ezeket tulajdonképpen egy olyan jogtudomány (az ún. ius commune 

doktrína) alakította ki, amely az egész Respublica Christiana területén megtalálható. 
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         Ezért a következő oldalakon kísérletet teszünk a büntetőjog rendező tényezőinek 

szintjének bemutatására a középkorban és az újkorban; mindenekelőtt azonban röviden ki kell 

térnünk célunk meghatározására. Tisztáznunk kell ugyanis, hogy miért és milyen szempontok 

szerint lehet az állami monopólium előtti büntetőjogot vizsgálni. Vegyünk tehát sorra néhány 

kérdést: mivel foglalkozik a büntetőjog története? Milyen kérdésekből fakad? Milyen 

ügyekhez kapcsolódik? E kérdések megválaszolása attól függ, hogy milyen kritériumot 

választunk a határaink meghatározásához. Ha az a szándékunk, hogy egy olyan történelmi 

szakaszt értsünk meg - mint amilyen a minket érdeklő szakasz is -, amelyben a mai felfogástól 

való távolság figyelemre méltó, akkor célszerű lehet egy olyan minimális és általános kikötést 

választani, amely képes a büntetőjog és a materiális alkotmányos dimenzió kapcsolatát 

figyelembe venni és arra összpontosítani. 

         Ezekkel a szándékokkal kezdhetjük azzal a megfigyeléssel, hogy a büntetőjog 

történetével rekonstruálhatjuk a bosszútól való hosszú menekülés történetét 1); egy olyan 

történelmet, amely megmutatja, hogy az idők során milyen különböző módon oldották meg a 

bosszú közjogi jelentőségének problémáját. Arról van szó, hogy megvizsgáljuk, milyen jogi 

következményei vannak annak, ha három probléma között kapcsolatot teremtünk: az 

igazságosság iránti igény, a biztonság iránti igény (amelyet egyéni és kollektív igényként 

egyaránt értelmezünk), a közösségnek a politikai hatalomnak (amely a vezetést és a 

kormányzást gyakorolja) való alávetettségének. Hozzátehetnénk tehát, hogy a büntetőjog e 

történetének tárgya a magánerőszak elhatárolásának eszközeivel függ össze, amelyet az 

erőszak gyakorlásának és közügyként való feldolgozásának szabályozásával érnek el. 

         Most tegyük fel a kérdést, hogy ebből a magból kiindulva miként tudjuk elhelyezni a 

büntetőjog történetének cselekvési területét. Nem folyamodhatunk formális kritériumokhoz, 

például azzal a feltételezéssel, hogy a jogilag szabályozott erőszakot vagy az állam joga 

biztosítja, vagy az állam és apparátusa igazságosságának kifejeződése. Ez azt jelentené, hogy 

a büntetőjog a priori csak a büntetés jogának állami monopóliuma alatt létezik, és 

megakadályozza, hogy felfogjuk azoknak a történelmi folyamatoknak az összetettségét, 

amelyek ehhez az eredményhez vezettek. A formális kritériumok elfogadása valójában azt 

jelentené, hogy történelmi áttekintésünkkel kapcsolatban egy előértelmezési kritériumot 

fogadnánk el. Bizonyára meggyőzően érvelhetünk amellett, hogy a modern büntetőjog 

kialakulása és a modern állam kialakulása szorosan összefüggő jelenségek.2 A perspektíva 

azonban megváltozna, ha ezt a kapcsolatot a büntetőjog kialakulása és az államépítési 

folyamat között statikus értelemben tekintenénk. Egyfajta kiindulópontnak, amely előtt ez a 

történelem nem mesélhető el. 

        A jogilag szabályozott erőszakot, amelyet a büntetőjog történetének tárgyának tekintünk, 

a politikai szervezetek különböző történelmi fázisok anyagi alkotmányos struktúráinak 

figyelembevételével kell azonosítani; keresni kell az igazságosság, a biztonság és a 

hatalomgyakorlás közötti kapcsolat megteremtésének módjait, a bosszúálló erőszakból való 

emancipáció (vagy a bosszúálló erőszak törvényességének visszanyerése) dinamikájaként 

felfogva. Ennek alapján számos szempont és kronológia emelhető be a büntetőjog történetébe, 

szemben azzal, amit csak a büntetőjog és az állam közötti kapcsolatot vizsgálva lehetne 

figyelembe venni. 

        A büntetőjog, amelyről történeti beszámolót lehet készíteni, a modern állam előtt is 

kimutatható. Ez a történeti beszámoló valójában egy privilegizált nézőpontot teremt a modern 

állam kialakulásának összetett folyamatának szempontjainak figyelembevételéhez és 

megértéséhez. Ebben az értelemben - abban az értelemben, hogy a büntetőjogban olyasmit 

látunk, ami magyarázza a jelenséget, nem pedig a büntetőjogot a jelenség következményének 

tekintjük - beszélhetünk a büntetőjog történetéről az állami monopólium felé. 
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2. A büntetőjog forrásai: Jogtudományi gondolkodás, esetjog, szokásjog és törvényes 

jog, mint dinamikus keret 

 

 

A fő jogi szférák, amelyeket figyelembe veszünk a középkor és az újkor büntetőjogának 

megértéséhez, a normatív rendek, a jogi gondolkodás diszkurzív kontextusa és az 

igazságszolgáltatási rendszerek (és a bírói gyakorlat). Fontos figyelembe venni, hogy ezek a 

középkorban és az újkorban együttesen hatnak a büntetőjog építőköveiként. Ezzel szemben a 

jelenkorban, amelyben a büntetőjog állami monopóliumának rendszere jött létre, a 

büntetőjognak csak a jogalkotási dimenziója működik rendező tényezőként; a többi 

instrumentális funkciót tölt be. Az általunk vizsgált időszak szempontjából lényeges 

figyelembe venni, hogy a "jogalkotási", "bírói" és "doktrinális" munka mind a jogtermelés 

területeiként működik, és kölcsönhatásban van egymással. Különösen azt kell figyelembe 

vennünk, hogy a jogtermelési területek közötti kölcsönhatást még nem a legalitás elve 

jellemzi (azaz a törvényi jog mint az egyetlen olyan forrás, amely a büntetőjogot rendezi és 

szabályozza, vagy amely mindenesetre képes korlátozni és ellenőrizni más jogforrások 

relevanciáját a büntetőjog előállításában). A jogalkotás nem veszi fel a kódex formáját sem 

(azaz a jogi normák olyan szervezésének módját, amely azokat teljes és önálló rendszerként 

működteti), mint Európában a tizenkilencedik és huszadik században. 

         A késő középkorban és az újkorban a jogi termelés dinamikája között nagy jelentőséget 

tulajdonítottak a jog autonómiájának.3 A "jog autonómiájával" a jogtermelés olyan 

dinamikájára utalok, amelyben a normák önszerveződő gyakorlatok eredményeként, a 

politikai hatalom érintése és bevonása nélkül alakulnak ki. A jog fejlődését ezekben az 

évszázadokban erősen jellemzi a szokás (consuetudo) mint a jogtermelés fő forrása központi 

értéke. Az autonómiában előállított jogot azután a jogtudomány ismeri el; a scientia iuris 

ebben az összefüggésben a gyakorlatoknak rendet adó tudásként működik. A római jogon 

végzett hermeneutikai műveletek (interpretatio iuris) révén a jogrendet objektív dimenzióban 

már létezőként kívánja felismerni. A 4 jogtermelésnek ez a consuetudo és az interpretatio iuris 

általánosságban a jogrendszerre vonatkozó dinamikája döntő fontosságú a büntetőjog 

differenciálódási és strukturálódási folyamatának előmozdításában. 5 

         Ez nem meglepő. Az európai jog ebben a szakaszban az esetjog jellegzetességeivel 

rendelkezik, így a jog létrehozását eredményező döntéshozatali folyamatok az objektív 

jogrend felismerésének hermeneutikai pillanatában, nem pedig a jogrendet létrehozó akarat 

politikai pillanatában zajlanak. A jogtermelés hatalma különböző területeken szóródik szét, 

amelyek a jogtudomány munkájában találnak összehangolásra. A jogtudomány tehát az, 

amely a jogrendet (annak leírásával) konstruálja. Ez ráadásul olyan jogrend, amely a 

pluralizmus értékén alapul6, és nem egy monista paradigma szerint épül fel, amely a jog 

megnyilvánulásának minden folyamatát egyetlen alapvető rendező elvre redukálja. Van tehát 

egy bizonyos politikai passzivitás, amely a középkori társadalmi szervezetek pluralista 

jellegétől függ (a társadalom társadalma);7ilyen kontextusban az egységet csak úgy lehetett 

elképzelni, mint az univerzális szerves komplexumát, amely magában foglalja a partikulárisat, 

ami ahelyett, hogy megszüntetné, valójában növeli annak autonómiáját. 

         Mindez jelentős hatással van arra, hogy a büntetőjog különböző termelési pólusai 

("jogalkotói", "szokásjogi", "bírói", "doktrinális") hogyan hatottak egymásra. Egyrészt meg 

kell jegyeznünk, hogy a középkorban és az újkorban nem volt hiány a büntetőjog területén a 

jogalkotási intézkedésekből; másrészt (másfelől) a gyakorlathoz és a doktrínákhoz való 

viszonyukban kell vizsgálnunk őket. Ez a helyzet például a középkori olasz városok törvényi 

szabályozásával kapcsolatban. A városi statútumokban mindig van egy büntetőjogi 

kérdéseknek szentelt rész (liber de maleficiis, liber de criminibus stb.). Ezek olyan normák, 

amelyek meghatározzák a bűncselekményeket és a szankciókat, egyes esetekben részletesen, 
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de nem mondanak ellent a jog autonómiájának dinamikájával, sőt, éppen ellenkezőleg, inkább 

összekapcsolódnak velük. A valóságban a törvényi normáknak van egy szokásjogi mátrixuk; 

a szokásjog és a megszilárdult gyakorlatok szolgálnak alapul a törvény legitimációjához, 

amely írott szabályokká alakítja őket. Azt is figyelembe kell venni, hogy a törvényi 

szabályozás nem egy önellátó normaapparátus, és nem célja a büntetőügyek szabályozásának 

monopóliuma. Éppen ellenkezőleg, maga a jogszabály, annak érdekében, hogy a normák 

működési, a ius commune joggyakorlat által kialakított fogalmakra és eszközökre utal.8 Ez a 

törvény büntetőjogi normáit a doktrína által kidolgozott szabályok és elvek szélesebb 

rendszerszintű keretébe helyezi. Az ezeken az alapokon nyugvó jogtudományi jog kiegészíti a 

törvényi alapjogot. Ez a kiegészítés a területi törvényeket egy általánosabb, a Respublica 

Christiana számára egyetemesen érvényes joggal kapcsolja össze. 

        Ugyanez a kapcsolat a jogtudományhoz való viszony a birodalmi törvények, például a 

középkori birodalmi alkotmányok, például VII. Henrik Ad reprimenda című alkotmánya 

esetében is megfontolandó.9Ez annak a sajátos politikai helyzetnek köszönhetően keletkezett, 

amelyet a császárnak a császári előjogok védelmében kellett kezelnie. Ugyanakkor azonban 

ezek a normák a vezető középkori jogász, Bartolus de Saxferrato doktrinális értelmezésének 

tárgyát képezték. 10Ez az értelmezés a constitutio tartalmát általános léptékbe helyezte, 

létrehozva néhány központi kategóriát a büntetőjog leírására és rendezésére, mint például az 

arbitrium iudicis (bírói mérlegelés) vagy a gyorsított eljárás. 11Ez azt jelenti, hogy e 

birodalmi törvények értelme a jogrend számára a ius commune jogtudománya által javasolt 

olvasattól függ. Hasonló észrevételeket tehetnénk a kánonok vizsgálatával a büntetőjogi 

kérdésekkel kapcsolatos jogszabályoknál. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a 

birodalmi és kánoni törvények szabályozzák a büntetőügyeket, de ezek - mint a büntetőjog 

más lehetséges területi forrásai a különböző formákban (törvényhozás, bírói jog, szokásjog) - 

szimbiózisban állnak a ius commune tanával, amely az állami monopólium előtti büntetőjog 

gravitációs és rendezési pontja. 

        A modern kor évszázadai némileg más helyzetet mutatnak. Megtalálhatók az állam jogi 

formájával rendelkező politikai rendek, és ezekben már elkötelezettebb törvényhozókat 

láthatunk, akik saját jogukkal próbálják kezelni a bűnözés kérdését. Valójában teljesebb 

törvényeket hoztak, mint például a Constitutio Criminalis Carolina vagy XIV. Lajos 

Ordonnance criminelle-je;12 ezeket általában általános érvényű jogszabályként javasolják. 

Bár e törvényeknek az alkalmazási körükön belüli rendező hatását nem szabad alábecsülni, 

figyelembe kell venni a jogtudomány által vállalt előkészítő (és építő) szerepet 13is, hogy 

lehetővé tegye a jogalkotás eredményét. Ezekben a kérdésekben lenyűgöző doktrínával 

rendelkezünk, amely kiemelkedik a Tractatus vagy Practicae criminales című művek 

előállításából. 14 

       Ennek a tanításnak a munkája az, amely előzetesen létrehozta a kategóriákat, fogalmakat 

és technikai megoldásokat, amelyeket aztán átültettek és visszaállítottak a modern kor e 

"kerettörvényeiben". Ez az a jogtudomány, amely a gyakorló igazságszolgáltatással szorosan 

együttműködve képes volt kialakítani a kialakulóban lévő modern állam büntetőjogát. 

Ugyanakkor továbbra is úgy tekintette a helyi gyakorlatot és jogalkotást, mint egy egyetemes 

közös rend helyi kifejeződését. A Tractatus és a Practicae criminales című fontos értekezések 

közös tudásként működtek, és a helyi sajátosságoktól eltekintve az európai kontinens számos 

különböző tapasztalatát kötötték össze. 

 

 

II. Az igazságszolgáltatás meghatározása a középkorban és az újkorban: A büntetőjog 

előfordulási helye 
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Összefoglalva az eddig megfigyelteket, elmondhatjuk, hogy a büntetőjogi rendtartások 

következő jellemzői rajzolódtak ki: a törvényes jog nem rendelkezik magasabb pozícióval, 

mint a többi jogforrás; ellenkezőleg, a jog inkább autonóm módon, a politikai hatalom 

bevonása nélkül jön létre; a jogtermelésnek tehát több forrása van; ezek a nem formálisan 

előre meghatározott viszonyok mezejét alkotják; különösen nem a törvényes jog határozza 

meg a jogrendet, hanem a jogtudomány feladata, hogy hermeneutikai tevékenységével 

(interpretatio iuris) felismerje és leírja azt; ez a jogtudomány a bírói gyakorlattal való szoros 

konfrontáció révén alakítja ki szintézisét. 

       Ezt a keretrendszert most egy újabb aspektussal egészíthetjük ki. A büntetőjogi 

jogrendek, amelyekről beszélünk, nem a büntetőjog eredetének, korlátainak vagy jogcímének 

kérdéséből indulnak ki (ez a különbség egy másik eleme az állami monopólium alatt álló 

büntetőjoggal szemben). Az ilyen típusú jogrendszerek esetében a filozófiai alapok nem túl 

fontosak; ellenkezőleg, az axiológiai alapok relevánsak, azok, amelyek a társadalmi-politikai 

kontextusból erednek, és amelyek az igazságszolgáltatás iránti igényt jellemzik. A büntetőjog 

valójában az igazságszolgáltatás jogi formába öntésének folyamata. Amikor az 

"igazságszolgáltatás" szót használjuk, általában azokra az eszközökre (szabályok, eljárások, 

intézmények, apparátus, hatáskörök) gondolunk, amelyek a bírói funkció ellátását szolgálják. 

Amikor azonban "az igazságszolgáltatás jogi dimenzióval való felruházásának dinamikájáról" 

beszélek, akkor az "igazságszolgáltatásra" mint a jogot megkérdőjelező problémára utalok, 

amely az értelem dialektikus hozzárendeléseként hat rá. 

        Ebben a történelmi szakaszban az igazságosság iránti igény, amely a fent említett 

társadalmi-politikai szervezet pluralista és korporatív jellegéből fakad, heterogén és 

potenciálisan egyidejű érdekeket tükröz. Ezek nem a jogalkotásból állnak és/vagy nem a 

jogalkotás által szűrődnek, mivel a jogalkotás hatalma nem az állam monopóliuma. Itt a per 

olyan intézményes tér, amelyben az érdekek és értékek heterogenitása közvetlenül tükröződik; 

ebben az értelemben a per olyan helyként működik, ahol a társadalmi-politikai pluralizmus 

által a jog számára felvetett kérdések konkrét megoldást találnak. A tárgyalás az 

igazságszolgáltatás meghatározásának helye; 15nem egyszerűen csak egy mechanizmus, 

amely lehetővé teszi a jog érvényesítését, hanem az az intézményi dimenzió, amelyben a jog 

megtalálja igazságos megvalósulását. 

       A XVIII. század vége óta a dolgok megváltoztak a legalitás elvének (azaz a jognak mint a 

jogrendszer rendező eszközének) felfedezésével és megvalósításával, valamint az állam 

végleges megjelenésével. A legalitás elvével mint a büntetőjog rendező tényezőjével a 

heterogén és egyidejűleg fennálló érdekek jogi védelmének kérdése, amely korábban a 

büntetőjog szintjén történő megoldást (meghatározást) igényelt volna az igazságszolgáltatás 

(facere iustitiam), most már korábban, az alaptörvényt formáló politikai döntés pillanatában 

megoldódik. A társadalom által kifejezett és a jogalkotó által megszűrt igazságszolgáltatási 

igény megoldatlan axiológiai összetettség nélkül kerül a jogba; a per az igazságszolgáltatás 

puszta eszközévé válik. 

        Ezek a megállapítások tehát arra engednek következtetni, hogy az e fejezetet érdeklő 

történelmi időszakban az igazságszolgáltatás nemcsak a végrehajtás területe, hanem maga a 

büntetőjog előfordulási vagy megnyilvánulási helye is. Pontosabban azt mondhatjuk, hogy a 

tárgyalás a büntető igazságszolgáltatás meghatározásának helye, mivel a már említett három 

tényező szintézisének helyeként működik, amelyek a bosszút helyettesítő közteret hozzák 

létre: az igazságszolgáltatás iránti igény, a biztonság iránti igény és a tekintély 

elismerése/gyakorlása. 

 

 

 

 



 503 

III. A büntetőjogi rendszer szerkezetének feszültségterei 

 

A következő oldalakon először azonosítjuk azokat a feszültségi mezőket, amelyek az 

igazságszolgáltatás meghatározásának dinamikája mögött húzódtak meg; a továbbiakban 

megvizsgáljuk, hogy a tárgyalás hogyan felel meg az igazságszolgáltatás ezen eredeti 

konnotációjának; majd arra a funkcióra összpontosítunk, amelyet ebben az összefüggésben a 

bíró tölt be. Vizsgáljuk meg tehát, hogy a büntetőjogi rendszert hogyan fogalmazták meg a 

középkorban és az újkorban, hogy felfogja az igazságszolgáltatás iránti igény összetettségét. 

Különösen három strukturáló feszültségteret vehetünk figyelembe: az igazságszolgáltatás 

céljai szempontjából dialektika alakul ki a tárgyalásos és a hegemón igazságszolgáltatás 

között; a tárgyalás struktúrája szempontjából dialektika alakul ki a vádló és az inkvizítori 

eljárás között; végül a szabályok jellege szempontjából dialektika alakul ki a rendes és a 

rendkívüli között. 

 

 

1. Az igazságszolgáltatás céljai (Tárgyalásos/hegemón igazságszolgáltatás) 

 

A késő középkor és a késő újkor között a közjóról16 való gondoskodás területén újból 

felerősödik az érdeklődés a politikai testet alkotó összetett társadalmi szövetben való 

együttélés iránt. Ebben az összefüggésben az igazságszolgáltatás a publica utilitas két 

alternatív koncepciója által inspirált.17 Az első megfelel egy közösségi paradigmának, amely 

a super pacifico et bono statu civitatis (a város békés és jó állapotára) irányul; itt az 

igazságszolgáltatásra úgy tekintenek, mint olyan intézményes tevékenységre, amely képes a 

konfliktusok rendezésére. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a közérdek e felfogásának megfelelő 

igazságszolgáltatás olyan tárgyaló igazságszolgáltatás, amely a tárgyalás révén egyszerre 

törekszik a sértett elégtételére és a vita rendezésére. A reipublicae érdek, az 

igazságszolgáltatás "nyilvános" dimenziója, amelyet az egyénen felüli érdekek védelmeként 

értelmezünk, olyan dimenziókat foglal magában, amelyek ma már a magánjog területén is 

relevánsnak tűnnek. Ebben a tekintetben egyes történészek "infra igazságosság" példáiról 

beszéltek; 18a fenti megfontolások fényében azonban az, amit mi "infra igazságosságnak" 

nevezünk, valójában a közjogi igazságosság körébe tartozik. 19A publica utilitas másik 

fogalma megfelel egy állami paradigmának; a ne crimina remaneant impunita (egyetlen 

bűncselekmény sem maradhat büntetlenül) elvéből indul ki, és az igazságszolgáltatás 

biztosítását a bűncselekmények eldöntésére és megbüntetésére vonatkozó hatalomnak tekinti. 

Az igazságszolgáltatás itt hegemón: feltételezi az egyén közvetlen alávetettségét az 

államhatalomnak, és minden bűncselekményt az államhatalom iránti engedetlenség egyik 

formájának ismer el; a büntetés révén az állam törvénye iránti engedelmességet kívánja 

biztosítani. 

         Az igazságszolgáltatásnak ez a kettős irányultsága a tárgyalás nagyon különböző 

konfigurációit eredményezi, mivel az előbbi az érintett feleknek főszerepet biztosít az 

eljárásban, míg az utóbbi a bírót teszi a tárgyalás menetének sarkalatos pontjává. 

Hasonlóképpen intézményi szinten az igazságszolgáltatás első módja (tárgyalásos) a 

bíróságok strukturált hálózatát feltételezi, amelyek nem feltétlenül összehangoltak egymással. 

A második út (hegemón), amelyet egy egységesítő és egységes szervezeti modell jellemez, 

hajlamos egy hierarchikusan rendezett monisztikus jogszolgáltatási apparátust alkalmazni. 

Megfigyelhető, hogy a hegemón igazságszolgáltatás a modern korban fokozatosan 

felülkerekedett a tárgyalásos igazságszolgáltatáson. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az 

igazságosság e két különböző felfogása valójában hosszú időn keresztül egymás mellett 

létezett. 20Amint azt a következő részben bemutatjuk, összefonódhatnak, illetve közös 

szerkezeti jegyeket, például a bíró központi szerepét. A két igazságosság-fogalom tehát kettős 
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dimenzióként hat a perben. A társadalom által egyszerre kifejezett két különböző 

igazságossági igényről van szó; ezek alkotják a feszültségek mezejét, amelyek mint ilyenek az 

igazságosság jogi dimenziójának előfeltételét képezik. 

 

 

2. A tárgyalás felépítése (Accusatio/Inquisitio) 

 

A másik feszültségi terület a tárgyalás szerkezetét érinti: ebben a vádlói és az inkvizítori 

eljárás áll szemben egymással. Az előbbi esetében a per valamelyik fél kezdeményezésére 

indul (ad instantiam partis), és a felek a positiones dialektikáján keresztül folytatják; az utóbbi 

esetében a per hivatalból kezdődik, és az eljárási rendet is a bíró kezdeményezi és irányítja. 

Ez egy jól ismert megkülönböztetés; meg kell azonban jegyezni, hogy ebben a történelmi 

kontextusban az accusatio és az inquisitio nem két különböző és ellentétes modellt képvisel. 

Inkább eljárási módok, amelyek egy változó összetételű eljárás fázisaként működve egymásba 

fonódnak. A 21ius commune jogászai értekezéseikben "utakról" (via accusationis vagy via 

inquisitio) beszélnek, de ezek nem összeegyeztethetetlenek egymással: a büntetőeljárást 

mindkét eljárási mód keverékeként (mixtura) írják le. 

        Továbbá figyelembe kell vennünk, hogy a doktrína az olyan eljárási modelleket, mint az 

inquisitio, a vádlói "alap" azonosításával magyarázza. Valójában még akkor is, ha egy új 

eljárási mód alakul ki, az inquisitio az accusatio helyettesítőjeként van igazolva és elfogadva 

azokban az esetekben, amikor nem lehet érvényt szerezni neki. Elméleti-dogmatikai 

szempontból  ez az  inquisitio az accusatio "metamorfózisából" ered. 22 Ebben a tekintetben a 

hibrid olyan eljárási megoldások, mint a compulsio ad accusandum jelentősek. Ezekben az 

esetekben a bíró kötelezi a felet a vád megfogalmazására vagy alátámasztására. Az accusatio 

és az inquisitio között tehát dialektikus kapcsolat, de egyben szimbiózis is áll fenn; ennek 

következtében a modern kor büntetőpere, miközben a vizsgálati funkcióra épül, továbbra is 

érzékeny a felek szerepére és a peren kívüli változókra. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy 

az accusatio és az inquisitio összefonódik a tárgyalásos és a hegemón igazságszolgáltatás 

közötti feszültségmezővel, amelyet fentebb tárgyaltunk. Egyfelől úgy tűnik, hogy az accusatio 

eljárási módszere megfelel a tárgyalásos igazságszolgáltatás követelményeinek, ahogyan az 

inquisitio is megfelel a hegemón igazságszolgáltatás követelményeinek. Vannak azonban 

olyan inkvizítoriális intézmények is, amelyek a tárgyalásos igazságszolgáltatás alapjául 

szolgálnak. Ilyen például az arbitirum iudicis és annak többcélú alkalmazása a büntetés és az 

eljárás területén; vagy a bíró által előírt transactio in criminalibus (ügylet a büntetőperben); 

vagy a cautio de non offendendo, vagyis a bíró által a feleknek előírt kötelezettség, hogy 

kötelezzék magukat arra, hogy nem szegik meg a békét. 23Ezek olyan intézmények, amelyek 

az inkvizíció logikája szerint működnek, a bíró az, aki saját kezdeményezésére írja elő őket, 

és ő az, aki kezeli őket; ezek azonban felhasználhatók a tárgyalás céljaira, nevezetesen annak 

biztosítására, hogy a tárgyalás figyelembe vegye a közösség igazságszolgáltatás iránti igényét. 

 

 

3. A szabályok jellege (Ordinarium/Extraordinarium) 

 

Van egy harmadik feszültségi terület is, amely az igazságszolgáltatás meghatározásának 

feladatát alapozza meg, és amely az eljárási szabályok jellege szempontjából figyelhető meg, 

nevezetesen az ordinarium és extraordinarium közötti dialektikában. A ius commune doktrína 

terminológiájában a "rendes" a szokásos, széles körben elterjedt, megszilárdult eljárási módot 

jelenti. Ebben a jogrendben, amely az ítélkezési gyakorlaton és a joggyakorlaton alapszik, és 

ezért rugalmas, eljárási módszerek alakulnak ki. Létezik tehát a normáknak egy második 

rendszere is, az extraordinariumé, amely integrálja az elsőt, és azáltal kapcsolódik hozzá, 
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hogy az aktualizálás pillanatát képezi. 24 A rendes és rendkívüli szabályok 

megkülönböztetése a szabály és a kivétel közötti kapcsolat megértésének egy olyan módjából 

ered, amely azonban távol áll a mai felfogásunktól. A mai jogi kultúra ugyanis hajlamos úgy 

tekinteni ezt a kapcsolatot, mint ami a kizárás paradigmáját követi; hajlamosak vagyunk arra, 

hogy hogy meghatározzuk a kivétel "mit", aminek az a következménye, hogy az csak a 

jogrendszeren kívül képzelhető el, mint olyan körülmény, amely túllépi annak határait, 

anélkül, hogy osztozna annak alapjaiban. 

        A középkori jogi kultúra ezzel szemben, amely thomista beállítottságú, a 25kivételt 

inkluzív paradigmával vizsgálja; ez a fajta megközelítés a kivétel "miértjét" kérdőjelezi meg, 

és ezért hajlamos arra, hogy a kivételnek a jogrendbe való beillesztéséből kiindulva, annak 

általános elvei és alapjai keretében gondolkodjon. A kivétel "kívül esik a szokványoson", de 

ez nem áll a jogrend keretein kívül. Itt a szabály "elárulása" inkább a jog életének egy 

pillanatát jelenti, mint annak felfüggesztését. A kivétel, noha különleges jogi rendeket határoz 

meg, továbbra is a rendnek való szükségszerű megfelelés feltételének van alárendelve. Ez a 

jog minden megnyilvánulását érinti. A jogrendszer alapvető elveinek keretébe 

visszavezethetőnek (és redukálhatónak) fogható fel. 

       A rendes/rendkívüli dichotómia, amely alapján a büntetőeljárás szabályait osztályozzák, a 

kivételnek ebből az inkluzív paradigmájából kiindulva fogalmazódik meg és íródik le. Az 

extraordinariumot olyan szükséges jogorvoslatként (remedium necessarium) fogják fel, amely 

a legmegfelelőbb jogi megoldást nyújtja egy előre nem látható helyzet (casus novus) 

kezelésére vagy a közérdeknek való megfelelésre (publica utilitas). A rendkívüli szabályokról 

folytatott doktrinális vitában a figyelem erre a funkcionális szempontra irányul. Ezt a 

kivételes rendszert két egymással versengő tényező indokolja: a szükségesség (a kivétel 

objektív, magától értetődő szükségessége) és a legitimitás (a rendkívüli szabályozás 

szisztematikus funkciója, azaz az igazságszolgáltatás feladatának teljesítését támogató 

intézkedés). Olyan eszközről van tehát szó, amely folyamatosan kiegészíti és aktualizálja a 

jogrendet. A rendkívüli szabályok ugyanis folyamatos alkalmazásuk következtében 

közönségesekké válnak. A rendkívüli dimenzió átveszi a közönséges dimenzióját, mint 

összehasonlítási fogalom, de mint megvalósulásának potenciális mérföldköve is. 

        Ez a kettősség azért lényeges, mert lehetővé tesz bizonyos evolúciós dinamikát a 

büntetőjogi rendszeren belül. Az accusatio és az inquisitio közötti feszültségi mező az egyik 

ilyen. Ez úgy működhet, ahogy fentebb említettük, mert az ordinarium mellett ott van az 

extraordinarium. A rendkívüli dimenzió valójában döntő szerepet játszik az inkvizitórius per 

lassú kialakulásának folyamatában; az inquisitio természeténél fogva rendkívüli, és 

megvalósulása mint eljárási módszer intézményének rendkívüli jellegéből fakad (például a 

bizonyítás vagy a szankció rendszere, mint látni fogjuk). 26 

       Ezen túlmenően az extraordinarium/ordinarium dichotómia kulcsfontosságú eszköz a 

büntetőjog fejlődésének összekapcsolásához bizonyos társadalmi-politikai szintű 

fejleményekkel, azaz a hosszú távú államépítési folyamattal, amely rávilágít a ne crimina 

remaneant impunita megbüntetésére irányuló új hegemón igazságszolgáltatás 

szükségességére. 27Már megfigyeltük, hogy az új társadalmi csoportok megjelenése és a 

hatalmi struktúrák újradefiniálása hogyan tükröződik a büntető igazságszolgáltatás 

jellemzőiben. Az ordinarium és extraordinarium közötti feszültségmezőn keresztül a jogászok 

felismerik a politikai szakaszt, és támogatják a szükséges jogi változást. Ezért a társadalmi-

politikai tendenciák ideológiai lefedésének funkcióját töltik be, egyszerre legitimálva és 

igazolva az új hatalmi egyensúlyt. 

        Ugyanakkor azonban az extraordinarium/ordinarium dichotómiával megpróbálják e 

politikai változás jogi következményeit az igazságszolgáltatás alapelveinek már meglévő 

pluralista szövetéhez kapcsolni. Ebben a hatalmi együttműködésben a jogászok (és a jog) 

feladatának sajátossága abban áll, hogy a politikai-társadalmi dinamikának a iustitia és az 
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aequitas dimenziójával való összeegyeztethetőség mértékét, amelyet a jog és az igazságosság 

iránti igény közötti adekvátság paramétereként értelmeznek, az adott történelmi kontextusban 

azonosítják és rögzítik. A jog fenomenológiája a kialakulóban lévő államhatalmak és a 

hegemón büntető igazságszolgáltatás új helyzetében továbbra is az igazságosság 

meghatározásának kérdése. 

 

 

IV. A büntetőper néhány sajátos vonása a középkorban és az újkorban 

 

 

Miután leírtuk azokat a feszültségtereket, amelyekből a büntetőeljárás kialakul, most 

mondjunk valamit a jellemzőiről. Mindenekelőtt az önreferenciális lezárás dinamikájától 

mentesnek tűnik. Ez alapvető szempont a mai, törvényes jogon alapuló eljárási rendben; itt az 

eljárást egy olyan normarendszer szabályozza, amely éppen teljességénél fogva egyszerre 

biztosít biztonságot és garanciákat az igazságszolgáltatásban. Ezzel szemben a ius commune 

idején a normák - még a törvényes jog esetében is - nem általánosak és nem absztraktak, és 

nincs állami monopólium a jog előállítására. Amint fentebb felvázoltuk, létezik a társadalmak 

társadalma, amely az igazságszolgáltatás iránti igényt fejezi ki, amely axiológiai szinten 

összetett és nem egyértelmű, és ezért a perben kell meghatározni. 

       Ezért a ius commune jogászai az ordo iudiciarius-t rugalmas rendként fogják fel, 

amelynek stabilizálódása annak köszönhető, hogy a bírói gyakorlat és a jogtudományi 

hagyomány szférájában folyamatosan aktualizálható. A fent említett feszültségterületek 

magyarázzák e rugalmas rend okait és dinamikáját. Ezek a dinamikák minden egyes bírósági 

ügyben hatnak, meghatározva a megfelelő eljárási sorrendet. A középkori és újkori per 

körülményes gyökerű. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalás menetének olyan állapotban kell lennie, 

hogy az adott ügyben felmerülő, az igazságszolgáltatás meghatározásának igényeihez képest 

módosuljon. Ezt a következők teszik lehetővé. A bírónak különleges mérlegelési jogkört 

(arbitrium procedendi) tulajdonítanak a facere iustitiam funkciójának betöltése érdekében. 28 

Ez nem a szabályok puszta felfüggesztése; ehelyett, ahogyan azt a következő oldalakon 

megpróbálom kifejteni, egy más jogi rendszer érvényesítéséről van szó, amelynek saját 

szabályai vannak. Még a tárgyalás befejező pillanata is megőrzi a nyitott "jelleget", olyan 

eredményeket ad, amelyek az elítélés vagy a felmentés között vannak. A tárgyalás folyamata 

lezárulhat például részleges felmentő határozattal (absolution rebus sic stantibus 29), vagy 

egyezséggel, békeszerződéssel stb. is. Ez mindig összhangban van az igazságszolgáltatás 

meghatározásának azon funkciójával, amelyet a büntetőeljárásnak biztosítania kell. 

        Az ilyen jellegű büntetőeljárások másik sajátossága a feleket érinti; figyelembe kell 

venni a bűncselekmény közösségi dimenziójának jelentőségét. A tárgyalás figyelembe veszi a 

vita társadalmi vonatkozásait;30 az igazságszolgáltatás célja tulajdonképpen az, hogy a 

társadalmi béke helyreállításához, valamint a társadalmi szervek közötti egyensúly 

helyreállításához megfelelő megoldást találjon. Következésképpen a különböző eljárási 

konfigurációk nyitottak a felek társainak a tárgyalásba való bevonására, valamint a vita 

rendezésének vagy a társadalmi közvetítés stb. dinamikájának előmozdítására. Mindenesetre 

(ez különösen igaz az arbitrium iudicis rendelkezésére álló eljárási alternatívákra) úgy vannak 

kialakítva, hogy figyelembe vegyék a büntetőjogi vitát befolyásoló társadalmi 

összefüggéseket. 

         A komplex közösségi követelmények ellenére azonban ki kell emelni, hogy a tárgyalás 

továbbra is a szankciók egyénre szabására (alkalmas) hely marad. Ebben a büntetőjogban 

nincs szétválasztva az anyagi és az eljárásjogi mozzanat; ezért valójában bizonyos 

eljárási konfigurációk vagy intézmények (az arbitrium iudicis lényeges szerepet játszik), 
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amelyek lehetővé teszik, hogy a büntetőjogi rendszer értékelje például a bűncselekmény 

körülményes aspektusait és az elkövető szándékát vagy bűnösségét. 

        Végül a középkori és újkori büntetőeljárás sajátos jellemzői közül meg kell említeni a 

joghatósági társ-kiterjesztés rendszerét. A joghatóságok pluralizmusa, amely e jogrendek 

anyagi konstitúcióját jellemzi, a bírói funkciót is érinti. Az e különböző joghatóságok közötti 

belső dialektikát nem pusztán a hierarchikus kritérium szabályozza. Ez azt jelenti, hogy 

egyetlen jogvita a konkurens joghatóságok átfedéseitől függően hatáskör-áthelyezések tárgya 

lehet. A büntető igazságszolgáltatás, amelyről beszélünk, tehát a "megosztott" joghatóság 

rendszerén keresztül valósul meg; ez attól a tényleges struktúrától függ, amelyet a joghatósági 

szövet minden egyes alkalommal magára ölt. Ez egy újabb jellemző, amely biztosítja, hogy a 

tárgyalás teljesíti az igazságszolgáltatás megállapításának feladatát. 

 

 

V. Az Arbitrium Iudicis és a bíró szerepe 

 

 

Van még egy utolsó jellemző, amely teljessé teszi a képet, és külön figyelmet érdemel: a bíró 

mérlegelési jogkörének kiemelkedő szerepe. Az arbitrium iudicis ugyanis a bírósági eljárás 

több szempontját is érinti: például a bizonyítást, a szankciót, a bűncselekmény körülményeit 

vagy a bűncselekményi szándékot. Amint azt megpróbálom bemutatni, az arbitrium az állami 

monopólium előtti büntetőjog lényeges működési eszköze. A ius commune-ban az "arbitrium" 

szó nem kapja meg azt a negatív értelmet, amelyet a jogi nyelvben még a jelenben is birtokol. 

Éppen ellenkezőleg, olyan mérlegelési jogosítványként írják le, amely önmagában 

szabályozott;31jogrend már említett inkluzív felfogásának megfelelően objektív korlátozó 

paraméterekhez kötött mérlegelési jogosítványként gondolkodnak róla. Az arbitrium a 

voluntas iustificata (igazolt akarat) jellemzőivel rendelkezik; szemantikailag a iustitia, 

aequitas, rationabilitas, vagyis azokkal a kulcskategóriákkal társul, amelyekkel a ius 

commune hermeneutikája az objektív jogrend felismerésének problémáját kezeli. 

       Ez a fajta mérlegelési jogkör stratégiai értékkel bír egy olyan eljárási rendben, amelyet a 

rugalmasság jellemez. Amint fentebb láttuk, ez a rugalmasság az egyes konkrét eljárásokban 

jelenlévő strukturáló feszültségterek közötti kölcsönhatásoknak való megfelelésre szolgál. A 

büntetőeljárás e jellemzőire való hivatkozással az arbitrium többcélú eszköznek tűnik. 

Bizonyos tekintetben megfelel a konfliktusmegoldás tárgyalási hagyományának. Valójában az 

arbitrium procedendi-t gyakorló bíróban felismerhetők a döntőbíró jellemzői; egy amicabilis 

compositor (békés közvetítő), aki az érdekek igazságos mérlegelését és a megoldás helyes 

megítélését gyakorolja. Ugyanakkor azonban a bíró e mérlegelési jogköre - amely az eljárás 

irányítói jogköre - megerősíti a per természetét, mint a közérdek gondozásának eszközét; az 

arbitrium valójában soha nem tekinthető a magánfelek közötti igazságszolgáltatás 

eszközének, ellenkezőleg, a iurisdictio (joghatóság, a közhatalom értelmében) gyakorlására 

szolgál, amely a publica utilitas (közjó) célját szolgálja. 

       Az arbitrium lehetővé teszi a bíró számára, hogy a tárgyalást az adott ügy és egyúttal a 

társadalmi-politikai kontextus igényeihez viszonyítva kezelje. Az állami monopóliumot még 

nem ismerő büntetőjog e típusa számára az arbitrium döntő fontosságú szisztematikus eszköz 

a jog és az igazságszolgáltatás iránti igényben rejlő axiológiai háttér közötti harmónia 

megőrzéséhez és megújításához. 

       A bíró központi szerepét a büntetőeljárásban ezekben az évszázadokban a mérlegelési 

jogkör ezen jellemzőinek figyelembevételével kell vizsgálni ebben a rendszerben. Ez egy 

tisztázásra szorul; a bírónak ebben az eljárási rendben elfoglalt helyével kapcsolatos kritika - 

amely már a felvilágosodás óta megfogalmazódott 32- még mindig meghatározza az általunk 

leírtakhoz hasonló dinamikák érzékelésének módját; az az olvasat, amelyet a felvilágosodás 
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az Ancien Régime jogáról javasolt, valójában az eljárási rendszer monisztikus és 

önreferenciális felfogásán alapul, aminek az a következménye, hogy a bíró központi szerepét 

csak az úgynevezett inkvizítori "modell" vonatkozásában tekintjük. 

      A bíró mérlegelési jogköréről szóló felvilágosodásbeli olvasat lényege annak a ténynek a 

felismeréséhez kapcsolódik, hogy az inkvizítori eljárás, amely ugyanabban a személyben 

egyesíti az ügyészi és a bírói funkciót, túlzottan megerősíti a bíró hatáskörét. A bíró vezető 

szerepe a perben tehát az igazságszolgáltatás ezen új modelljének (kritikus) következménye 

lenne. Mint láttuk, az eljárási rendszer azonban összetettebb; nem csak az inkvizíció által 

gyakorolt igazságszolgáltatásból áll; következésképpen a bíró központi szerepét 

mindenekelőtt a kérdés tekintetében kell figyelembe venni. az igazságszolgáltatási 

igényben rejlő, az ügyet érintő feszültségterületek kezelésének kérdésében. Ez nemcsak az 

accusatio és az inquisitio közötti dialektikát érinti, hanem a tárgyalásos és a hegemón 

igazságszolgáltatás, valamint az ordinarium és extraordinarium közötti dialektikát is. A bíró 

központi szerepet játszik, mert az ő feladata, hogy ezeket az alapvető dualizmusokat 

szabályozza és konkretizálja. Az ő központi szerepének érvényesítése - amely felismerhető 

abban a diskurzusban, amellyel a ius commune doktrínája strukturálja az eljárási rendet - 

elsősorban annak a kísérletnek felel meg, hogy olyan eszközrendszert építsen ki, amely képes 

szabályozni a facere iustitiam komplexitását. 

       Ezen észrevételek fényében az inkvizítori eljárás és a bíró központi szerepe közötti 

kapcsolatot másként kell értelmezni. Nem egyszerű ok-okozati kapcsolatról van szó, mivel a 

bíró központi szerepe nem az inkvizíció megerősítésének köszönhető, hanem az 

igazságszolgáltatás iránti igénynek a perrel kapcsolatos összetett konfigurációjának. A 

perspektíva bizonyos értelemben felborultnak tűnik: az inquisitio olyan megszokott eljárási 

módszer, amely az idők során fokozatosan alakul ki, a társadalmi-politikai szférában 

megjelenő és a bírói funkcióban tükröződő új erők miatt; támogatja egy új hegemón 

igazságszolgáltatás kialakulását; a bírónak az arbitrium révén elért központi szerepe egy olyan 

mód, amely ezt a folyamatot szabályozza és összeegyeztethetővé teszi a régi, tárgyalásos 

igazságszolgáltatással, annak a (ius commune jogrendszerekre jellemző) dinamikának 

megfelelően, amely a rendkívülit visszahozza a rendszerbe, és ezáltal megújítja azt. 

Ha, mint nyilvánvaló, szoros kapcsolat áll fenn a bírói mérlegelési jogkör fontossága és a 

modern büntetőjog differenciálódása között, akkor ezt a kapcsolatot dinamikusnak kell 

tekinteni, amelynek célja az új és a régi integrálása, összeegyeztethetővé téve azt egy olyan 

eljárási rendszerrel, amely az igazságszolgáltatás meghatározásának kérdéséhez kötődik. Az 

arbitrium iudicis és a bíró központi szerepe, ahelyett, hogy az állami monopólium felé tartó 

újfajta büntetőjog kialakulásának jele lenne, az állam (monopólium) létezése előtti büntetőjog 

létfontosságú és sajátos magját képezi. Ezeket a pontosításokat szem előtt tartva az 

alábbiakban a modern kor büntetőeljárásának néhány kulcsfontosságú szempontját elemezzük 

a büntetés, a bűnözés és a bizonyítás vonatkozásában. 

 

 

VI. A szankciós rendszerek 

 

 

A büntetés kérdése a hegemón igazságszolgáltatás kialakulásával jelentős jelentőségre tesz 

szert a büntetőjogban. Valójában a szankcionáló jog gyakorlása során a tevékenység, hogy az 

igazságszolgáltatás, amelynek célja a törvénysértés megbüntetése, megtalálja legitimációját. 

Míg a tárgyalásos igazságszolgáltatás esetében a sújtó tartalom csak eshetőség, hiszen az ilyen 

jellegű igazságszolgáltatás célja a vita rendezése és az áldozat elégtételének megadása. Ezen 

okokból kifolyólag egy olyan eljárási rendszerben, amely az igazságosság megállapítására 

irányul, a szankciók tipológiája nagyon változatos: a pénzbüntetéstől a testi fenyítésig terjed, 
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de állhat megszégyenítő vagy bűnbánati rituálékból is.33 A szabadságelvonásból 

(szabadságvesztésből vagy kényszermunkából) álló szankció a büntetés újszerű módja, amely 

fokozatosan jelenik meg a poenae extraordinariae (a bíró mérlegelési jogkörének, azaz az 

arbitrium iudicisnak az érvényesítésével megállapított szankciók) érvényesítéséhez 

kapcsolódva. A rendes és rendkívüli szankciók közötti különbségtétel tűnik a 

leglényegesebbnek elemzésünk szempontjából. Nagyon világosan megmutatja számunkra, 

hogyan működnek a rendkívüli szabályok a büntetőeljárás (és a büntetőjog) befejezését 

szolgáló funkciójukban. Az ad arbitrium iudicis büntetésre számos esetben hivatkoznak; ezek 

olyan esetek, amelyekben a törvény által meghatározott szankció nincs, vagy amelyeknek a 

törvény általi meghatározása nem megfelelő az eldöntendő ügyhöz képest. Ez például az 

olyan bűncselekmények esetére vonatkozik, amelyekre nincs előre meghatározott szankció 

(az úgynevezett crimina innomitata vagy crimina extraordinaria), még akkor is, ha azok 

bűncselekményi indíttatású cselekmények (aliquid cum dolo factum), és ezért büntetést 

érdemelnek. A rendkívüli szankciók olyan bűncselekményekre is vonatkozhatnak, amelyek 

esetében a rendes büntetések elavultak, és ezért iuxta qualitate facti (az eset jellegzetességeitől 

függően) újra kell határozni őket. 

        A modern büntetőjog végrehajtása szempontjából még inkább lényeges, hogy a 

rendkívüli szankciókat eszközzé teszi, amely lehetővé teszi a bűncselekmény körülményeinek 

vagy a bűnös szándéknak (animus delinquendi) a büntetés megállapítása érdekében történő 

értékelését.34 A rendkívüli szankcióknak ez a végrehajtása lehetővé teszi a büntetőjogi 

rendszer számára a szankciótípusok megújítását és aktualizálását; különösen ezek a rendkívüli 

szankciók eredményezték a szabadságvesztés büntetés mint új büntetéstípus megjelenését, 

amely a hagyományosabb testi és pénzbüntetések helyébe lép. 

 

 

VII. A bűncselekmények taxonómiája és a Generalia Delictorum 

 

 

A késő középkortól kezdve az egész újkorban a különböző bűncselekmények leírása és 

meghatározása a törvényes jogban és a jogtudományban tipikusan kazuisztikus jellegű volt. 

Ez összhangban van a büntetőjognak azzal az igazságszolgáltatási és eljárásjogi eszméjével, 

amelyről fentebb beszéltünk; ez abban állt, hogy a bíró elé a lehetőségek keretét állította, 

hogy a tárgyaláson keresztül az igazságszolgáltatás jogi dimenziójának összetett dinamikáját 

irányíthassa. A tizenhatodik század óta azonban, attól az időszaktól kezdve, amelyben a 

fontos Tractatus és Practicae criminales napvilágot látott, a büntetőjogot új doktrinális 

rendezésnek vetették alá, amelynek célja alapvető jellemzőinek és alkotóelemeinek 

magyarázata, valamint megnyilvánulásának néhány dinamikájának tisztázása volt. Ezek az 

úgynevezett generalia delictorum, amelyek révén a bűncselekményt a büntetőjog általános 

kategóriájának kezdik tekinteni. 35 

       A generalia delictorum megvilágítása egy összetett osztályozási hálózaton keresztül 

történik, amely olyan szembeállításokon alapul (pl. a crimina ordinaria és extraordinaria, a 

crimina nominata és innominata vagy a delicta privata és publica között), amelyek az 

eljárásjogi dimenziót is magukban foglalják, hogy érvényesüljenek; ez magában foglalja az 

általános típusok meghatározását is (pl. a crimina atrocia, crimina enormis 36), amelyekhez 

speciális eljárási rendszerek kapcsolódnak. Fentebb már említettük azt is, hogy a körülmények 

és a bűncselekményi szándék problémájának - valamint a generalia delictorum kategóriáinak - 

mérlegelési lehetősége a poena extraordinaria eljárási dinamikáján alapul. 

         Fontos hangsúlyozni, hogy a bűncselekmények osztályozásához mint elméleti kérdéshez 

való új hozzáállás, amelynek célja az általános kategóriákra való összpontosítás, rávilágít egy 

olyan büntetőjog kialakulására, amely a hegemón igazságszolgáltatás új keretei között 
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hajlamos saját és autonóm körvonalakat felvenni. Ez fontos tény, mivel elméleti szinten az 

anyagi büntetőjog és az eljárásjogi büntetőjog közötti differenciálódási folyamat kezdetét 

jelzi.37 Ugyanakkor azonban hangsúlyozni kell, hogy ez nem valódi szakadás. Bár innovatív, 

ez az új doktrinális irányzat valójában még mindig azon a per és az igazságszolgáltatás 

problémájáról való elmélkedés keretein belül kerül kidolgozásra és igazolásra, amely a 

büntetőjogról való gondolkodásmódot jellemzi ezekben az évszázadokban. 

     Ebben a szakaszban és ebből a jogtudományból kiindulva a büntetőjog általános 

kategóriáinak ez a magja nem tekinthető a priori alkalmasnak arra, hogy előre meghatározza a 

bíró mozgásterét a tárgyaláson, és irányítsa a jogalkotót a büntetőjogi törvények 

megalkotásakor (ahogyan a büntetőjog szigorúbban modern felfogásaiban). A 

bűncselekmények taxonómiája melletti doktrinális elkötelezettség nem úgy tűnik, mintha a 

büntetőjogi problémát az igazgatásra váró igazságszolgáltatás keretébe vetítené. Éppen 

ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy gazdagítja a bíró rendelkezésére álló változók körét az 

igazságszolgáltatás meghatározásának feladatához. 

 

 

VIII. A bizonyítási rendszerek 

 

Az újkori bizonyítási rendszer 38 középpontjában az az elv állt, hogy a bizonyítéknak luce 

meridiana clariores-nek (a napfénynél fényesebbnek) kell lennie. Ez bizonyos 

formalizmushoz vezetett a bizonyítási rendszerekben (az ún. jogi bizonyítás rendszere). A 

gyakorlatban és a jogtudományban a bizonyítékok típusait azonosították és meghatározott 

értékkel ruházták fel (probatio plena, semiplena (teljes vagy félig teljes bizonyítás)) az 

ítélethozatal céljából; a Tractatusban a doktrína összetett osztályozást alakított ki. 39 Ez egy 

olyan rendszer volt, amely megfelelt a büntetőjogi következmények típusa bizonyításának. 

Különösen a rendes szankciók alkalmazása csak teljes bizonyítás esetén volt lehetséges (a 

teljes bizonyításnak szánt bizonyítási típusoknak megfelelő bizonyítás értelmében). Egy ilyen 

rendszer merevsége a vádlott vallomását tette a teljes bizonyítás tökéletes típusává;40 a 

vallomás megszerzésének igénye ösztönözte a kínzásnak mint a bizonyítás kutatásának 

eljárási eszközének alkalmazását. 41 

       A jogi bizonyítási rendszer merevségének ellensúlyozását a dinamikus 

ordinarium/extraordinarium jelentette. Az elítéléshez szükséges bizonyítékok megszerzésének 

rendes módszere mellett ugyanis létezett a jogrend rendkívüli dimenziója, amely a közvetett 

bizonyítékoknak (indicium) jogi jelentőséget tulajdonított. Ez olyan bizonyíték volt, amely 

nem rendelkezett a törvényes bizonyítás jellemzőivel, de amelyet mint indicia indubitata 

(kétségtelen közvetett bizonyíték), az elítélés megalapozására alkalmas nyomós bizonyítéknak 

tekintettek. A bírónak, aki az ítéletet az indicia indubitata-ra alapozta, nem kellett kínzást 

alkalmaznia ahhoz, hogy teljes (jogi) bizonyítékot szerezzen. Ezekben az esetekben azonban a 

bírónak a rendes büntetésnél enyhébb poena extraordinaria alkalmazásával kellett elítélnie. 

        Annak érdekében, hogy a közvetett bizonyítékoknak jogi jelentőséget ad condemnandum 

tulajdonítson, a joggyakorlat a rendkívüli szankcióhoz folyamodott; következésképpen ez a 

doktrína nem a jogi bizonyítás formalista mintáját reprodukálta, hanem éppen ellenkezőleg, az 

arbitrium iudicishoz folyamodott, hogy lehetővé tegye a tárgyalásból származó bizonyítási 

keret mérlegelés szerinti értékelését. A történetírásban42 voltak olyan olvasatok, amelyek a 

büntetőeljárásnak ebben az aspektusában a bizonyítás szabad értékelésének elvét (az 

úgynevezett intime convicion a bíró részéről) várták meg, amely a XVIII. század végi 

felvilágosodás vitáját jellemezte. Elemzésünk fényében azonban helyesebbnek tűnik, ha ezt a 

jogi bizonyítási rendszer rugalmasságának dinamikájának tekintjük, mint ami összhangban 

van azzal a fajta perrel és büntetőjoggal, amely az igazságszolgáltatás meghatározásának 
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igényét hivatott kielégíteni, a szabály és kivétel viszonyának a modern kor jogrendjét 

jellemző, inkluzív felfogása szerint. 

 

 

IX. A büntetőjog az állami monopólium felé 

 

 

E fejezet következtetéseiben az általunk felvázolt keretrendszer fényében megvizsgálhatjuk, 

hogyan alakul át a büntetőjogi jogrend állami monopólium alatt álló rendszerré. A hosszú 

modern korszakban végbemenő tendenciák közül minden bizonnyal a hegemón 

igazságszolgáltatás megjelenése az, amely minden másnál jobban beharangozza az új 

büntetőjogot. Általánosabban fogalmazva, a jogrend rendkívüli dimenziójából származó 

eljárási dinamikák közül sok, amire már rámutattunk, az új állami büntetőjog 

differenciálódásának alapját képezte. Ezek azonban, ahogyan azt megpróbáltuk bemutatni, 

mindenekelőtt a késő középkor óta konfigurálódó igazságszolgáltatás komplex funkciójában 

magyarázhatók és indokolhatók. 

       A büntetőjog egészének új és modern vonásai csak a büntetőjog és az igazságszolgáltatás 

iránti igény közötti kapcsolat megváltozásával összefüggésben alkothatnának alternatív 

büntetőjogi rendszert, amely az igazságszolgáltatás meghatározásának problémáját az 

igazságszolgáltatás problémájává alakítaná át. Ez a szerkezeti változás a XVIII. század végén 

három, egymással összefüggő jelenség konvergenciájával következett be: a törvényes jognak 

mint a jogrendszer rendező eszközének felfedezése, az egyén értékének megerősítése és az 

igazságszolgáltatás problémájának absztrakciója. A törvényes jognak a jogrendszer rendező 

tényezőjeként való alkalmazása a politika területén a társadalmilag releváns érdekek közötti 

közvetítés feladatának eltolódását jelentette. Az egyénre alapozott új társadalomban az 

igazságosság problémája az egyéni jogok biztosításának problémájává vált. Az igazságosság 

igénye így leegyszerűsödött (vagy egyszerűnek tűnt) a ius commune világának axiomatikus 

összetettségéhez képest. Ráadásul a törvényes jog normáiban már általános és absztrakt 

szinten meghatározott értékek és érdekek kiegyensúlyozásához kapcsolódott. 

       E három jelenség együttesen megváltoztatta a büntetőjog alapját képező, strukturáló 

feszültségterek funkcióját, amelyekről már beszéltünk. A közjogi igazságszolgáltatáson belül 

a tárgyalásos/hegemón igazságszolgáltatás közötti feszültségmező megtört, hogy két, 

egymástól jól elkülönülő terület jöjjön létre: a közjogi (büntetőjogi) és a magánjogi (polgári 

jogi). Még az accusatio és az inquisitio közötti dualista szimbiózisnak sem volt többé 

létjogosultsága, és valami egészen mássá fejlődött; ebben a szakaszban a két eljárási mód két 

különböző tárgyalási modellé kristályosodott ki. A büntetőeljárás kodifikációjáról szóló 

vitákban az eljárás accusatio vagy inquisitio irányultságának problémája továbbra is erős 

maradt, de már nem integrált perspektívában. A XIX. és XX. században 43a kódexekkel 

bevezetett vegyes eljárások eltérnek a ius commune jogtudományában leírt, az accusatio és az 

inquisitio közötti mixturától. A jelenkor évszázadaiban az eljárást a kódex szabályozta, így az 

accusatió és az inquisitio közötti dualizmus rendszerező értéke alapvetően megváltozott; ez a 

dualizmus teljes egészében a kódex normái által meghatározott zárt axiológiai alapon belül 

redukálódott; többé már nem a konkrét esetre alapozott nyitott axiológiai alaphoz kapcsolódó 

dualizmus. 

       Még a hétköznapi és a rendkívüli szabályok közötti feszültségek mezeje is 

metamorfózison ment keresztül. A rendkívüli jelleg a jogrendszer rendező tényezőin kívülre 

került, most már szükségszerűen a formai bizonyosság értékéhez kötve; itt a rendkívüli 

szabályokat egy kirekesztő paradigma alapján vizsgálják, amennyiben a kivételt képviselik, 

amely nem járul hozzá a jogrend alapelveinek megalapozásához. 
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Ebben a keretben a büntetőeljárás az igazságszolgáltatás helyévé vált, miközben elveszítette 

minden képességét annak meghatározására. És itt találta meg modern szintézisét az új 

büntetőjog, amely a ius commune évszázadai alatt alakult ki. Az állam új eszközeivel, 

amelyek közül az első a jogának elsőbbsége, képes volt megerősíteni a büntetés jogának 

monopóliumát. Az igazságszolgáltatás axiológiai alapjának problémáját és annak jogi 

dimenzióját a jogalkotás (jog előtti) szintjén helyezték el és oldották meg. A büntetőjogi 

rendszerre (a fennálló rendszerre, annak normáival és apparátusával, de azzal a 

tudáshalmazzal is, amely a céltudatosság megújítását szolgálta) új, trükkös feladat hárult: a 

törvényes jog mint a büntetőjog egyedüli forrása fenntarthatóságának biztosítása. 

 

 

 

Jegyzetek 

 

(1) Mario Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Saggi editi ed inediti (Giuffr? 

2009) 3. 

(2) Mario Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della 

scienza penalistica moderna (Giuffr? 1974). 

(3) Lásd Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale (Laterza 1995) 50 ff; Massimo 

Meccarelli, "The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the 

Late Middle Ages" in �eljko Radić et al (eds), Splitski Statut iz 1312. Godine: povijest i 

pravo (Knji�evni krug 2015) 41-52. 

(4) Diego Quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima et? moderna (il Mulino 2004) 

83-91; Grossi, L'ordine giuridico medievale (n 3) 151 ff; Pietro Costa, Civitas. Storia della 

cittadinanza in Europa, 1. kötet. Dalla civilt? comunale al Settecento (Laterza 1999) 6 ff. 

(5) Például a tizenharmadik században Albertus de Gandino munkája, Tractatus de maleficiis 

(H. Kantorowicz szerk., 1926). Lásd Sbriccoli, Storia del diritto penale) (n 1) 73-110. 

(6) Paolo Grossi, Societ?, diritto, Stato. Un recupero per il diritto (Giuffr? 2006) 163-215. 

(7) Lásd Grossi, L'ordine giuridico medievale (3. o.) 41-49; Paolo Grossi, A History of 

European Law (Laterza 2010); Giorgio Chittolini. Anthony Molho és Pierangelo Schiera 

(szerk.), Origini dello Stato. processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed et? 

moderna (il Mulino 1994); Costa, Civitas (n 4); Carlos Garriga, "Orden juridico y poder 

politico en el antiguo regimen" in Carlos Garriga és Marta Lorente Sari?ena (szerk.), Cadiz, 

1812. La constitucion jurisdiccional (Centro de estudios políticos y constitucionales 2007) 43-

72.(8) Pio Caroni, "Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto 

statutario" in Dal dedalo statutario (Archivio Storico Ticinese 1995) 129-60; Pietro Costa, 

"Ius commune, ius proprium, interpretatio doctorum: ipotesi per una discussione" in Aquilino 

Iglesia Ferreirós (szerk.), El dret comu i Catalunya (Associació Catalana d' Hist?ria del Dret 

"Jaume de Montju?c" 1995) 29-42. 

(9) Christian Zendri, "La legislazione pisana di Enrico VII: problemi filologici e 

interpretativi" in Giuseppe Petraia and Marco Santagata (eds), Enrico VII, Dante e Pisa 

(Longo editore 2016) 337-57; Diego Quaglioni, ""Rebellare idem est quam resistere" 

Obéissance et résistance dans les gloses de Bartolo ? la constitution "Quoniam nuper" d'Henri 

VII (1355)" in Jean-Claude Zancarini (szerk.), Le Droit de résistance XIIe-XXe si?cle (ENS 

Editions 2001) 35-46. 

(10) Bartolo da Sassoferrato, "Tractatus super Constitutione ad Reprimendum" in Consilia, 

quastiones et tractatus Bartoli a Saxoferrato (apud Iuntam 1581). Az alkotmány szövege 

Bartolus kommentárjával együtt a Corpus iurisi civilis XVI. századi kiadásaiba is bekerült. 

(11) Lásd Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici 

in et? di diritto comune (Giuffr? 1998) 255-306. 



 513 

(12) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 145-54, 190-200; Heikki Pihlajamäki, Evidence, 

Crime, and the Legal Profession (Nerenius & Santérus Förl 1997) 38-45; Joel Hautebert és 

Silvayn Soleil (szerk.), La Procédure et la construction de l'État en Europe XVIe-XIXe si?cle 

(Presses univ de Rennes 2011) 375-741; Michele Pifferi, "Criminalistica" in Paolo Cappellini, 

Pietro Costa, Maurizio Fioravanti és Bernardo Sordi (szerk.), Il contributo italiano alla storia 

del pensiero. Diritto, Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti (Istituto della 

Enciclopedia Italiana 2012) 143-4. 

(13) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 13-16, 225-60. 

(14) Csak hogy néhány példát mondjak: (apud haeredes Iacobi Iuntae 1555); Marco Antonio 

Bianchi, Practica criminalis (apud haeredes Iacobi Iuntae 1556); Pietro Follerio, Practica 

criminalis (apud Dominicum Lilium 1558); Ippolito de' Marsili, Practica criminalis (apud 

Cominum de Tridino Montisferrati 1564); Joost van Damhouder, Praxis rerum criminalium 

(durch Joannem Wolffium 1565); Calude Battandier, Praxis causarum criminalium (apud 

haeredes Melchioris Sessae 1567); Egidio Bossi, Tractatus varii qui omnem fere criminalem 

materia (apud heredes Ioannis Mariae Bonelli 1570); André Tiraqueau, De poenis legum ac 

consuetudinis temperandis (apud Nicoalum Bassaeum 1574); Giulio Claro Alexandrini, 

Volumen, alias Liber Quintus (sumptibus Ioannis Baptistae Ratterii 1579); Tiberio Deciani, 

Tractatus criminalis (apud Franciscum Franciscium 1590); Jacopo Menochio, De arbitrariis 

judicum, quaestionibus et causis (apud Franciscum de Franciscis senensem 1590); Prospero 

Farinaccio, Praxis et teoricae criminalis (Apud hiredes Iohannis Varisci 1595); August 

Benedict Carpzov, Practicae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium (sumptibus 

haeredum d. Tobiae Mevii, & Elerdi Schumacheri 1670); Carlantonio De Rosa, Criminalis 

decretorum praxis (ex typographia Antonij Gramignani 1699); Anton Matthes, De criminibus 

ad lib. XLVII et XLVIII Digestorum commentarius (impensis Francisci Grasset 1761). 

(15) Massimo Meccarelli, "Dimensions of Justice and Ordering Factors in Criminal Law from 

the Middle Ages till Juridical Modernity" in Georges Martyn, Anthony Musson, and Heikki 

Pihlajamäki (eds), From the Judge's Arbitrium to the Legality Principle. A jogalkotás mint 

jogforrás a büntetőperekben (Duncker & Humblot 2013) 49-67. 

(16) Pierangelo Schiera, "Il Buongoverno "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la 

"costituzionale faziosit?" della citt?" (2006) 34 Scienza e politica. Per una storia delle dottrine 

politiche 93-108; Andrea Zorzi, "Bien commun et conflits politiques dans l'Italie communale" 

in Elodie Lecuppre-Desjardin and Anne Laure Van Bruaene (eds), De Bono Communi. The 

Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th- 16th c.) (Brepols 

2010) 267-90. 

(17) Sbriccoli, Storia del diritto penale) (n 1) 1223-45; Andrea Zorzi, "Negoziazione penale, 

legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale" in Marco Bellabarba, Gerd 

Schwerhoff, and Andrea Zorzi (eds), Criminalit? e giustizia in Germania e in Italia (il Mulino 

2001) 13-34; Massimo Vallerani, La giustizia pubblica medievale (il Mulino 2005); Xavier 

Rousseau, "Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l'espace français (1990-

2005)" (2006) 1(10) Crime, Histoire & Sociétés 123; Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard és 

Andrea Zorzi (szerk.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident ? 

la fin du moyen âge (École Française de Rome 2007); Giorgia Alessi, "La giustizia pubblica 

come "risorsa": un tentativo di riflessione storiografica" in Luigi Lacch? et al (eds), Penale, 

Giustizia, Potere, Metodi, Ricerche, Storiografie (EUM 2007) 213-34. 

(18) Benôit Garnot (szerk.), L'Infrajudiciaire: du Moyen Age a l'epoque contemporaine 

(Edition Universitaires de Dijon 1996). 

(19) Sbriccoli, Storia del diritto penale) (n 1) 1228-9. 

(20) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 1244-5. Heikki Pihlajamäki, "Barátságos 

egyezségek. Settling Crime in Seventeenth-Century Livonia" in Liber Amicorum Kjell ?. 

Modéer. Sätiryck (Juristförlaget 2007) 605-17; Giorgia Alessi, "Giustizia pubblica, private 



 514 

vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia" (2007) 39 Storica 91; Karl 

Härter, "Konfliktregulierung im Umfeld frühneuzeitlicher Strafgerichte: Das Konzept der 

Infrajustiz in der historischen Kriminalitätsforschung" (2012) 95 Kritische Vierteljahresschrift 

für Gesetzgebung und Rechtsprechung 130. 

(21) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 75-89. Lásd még Ettore Dezza, Accusa e 

inquisizione dal diritto comune ai codici moderni (Giuffr? 1989) 40-2; Zorzi, "Negoziazione 

penale" (n 17); Vallerani, La giustizia pubblica medievale (n 17); Michele Pifferi, Generalia 

delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale 

(Giuffri 2006) 114-15. 

(22) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 86 ff. 

(23) Lásd Massimo Meccarelli, "Le categorie dottrinali della procedura e l'effettivit? della 

giustizia penale nel tardo medioevo" in Chiffoleau, Gauvard, Zorzi, Pratiques sociales (n 17) 

573-94. 

(24) Meccarelli, Arbitrium (11. sz.) 288-98, 367-76; Massimo Meccarelli, "Paradigmi 

dell'eccezione nella parabola della modernit? penale" (2009) 131(2) Quaderni storici 493. 

(25) Grossi, L'ordine giuridico medievale (n 3) 82-5 és 139 ff; Quaglioni, La giustizia nel 

Medioevo e nella prima et? moderna (n 4) 33 ff, 83-91; Massimo Vogliotti, Tra fatto e diritto. 

Oltre la modernit? giuridica (Giappichelli 2007) 33-42; Costa, Civitas (n 4) 6 ff. 

(26) Lásd Meccarelli, Arbitrium (11. o.) 195-254, 309-76; Dezza, Accusa e inquisizione (21. 

o.). 35-42. 

(27) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 238-40; Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis (n 2). 

(28) Vö. Meccarelli, Arbitrium (11. o.) 255 ff; Maria Paz Alonso Romero, Orden procesal y 

garantas entre Antiguo Régimen y constitucionalismo gaditano (Centro de estudios políticos y 

constitucionales 2008) 17-130; Vallerani, La giustizia pubblica medievale (17. o.) 211 ff. 

(29) Pihlajamäki, Evidence, Crime, and the Legal Profession (12. o.) 47 ff; Mathias 

Schmoekel, Humanität und Staatsraison. Die Abschaffung der Folter in Europa und die 

Entwicklung des gemeinen Strafprozess- und Beweisrechts seit dem hohen Mittelalter 

(Bohlau 2000) 360-84; Bernard Durand, Que nul n'entre ici s'il n'est géom?tre (Centre 

d'Histoire Judiciaire 2011) 35-50. 

(30) Massimo Vallerani, "Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I 

registri di processi di Perugia nella seconda met? del XIII secolo" (1990) 48 Societ? e storia 

271; Massimo Vallerani, "Modelli di verit?. Le prove nei processi inquisitori" in Claude 

Gauvard, L'Enqu?te au Moyen Âge (École française de Rome 2008) 123-42. Andrea Zorzi, 

"Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII au XV 

si?cle" in Garnot, L'Infrajudiciaire (n 18) 21. 

(31) Meccarelli, Arbitrium (11. o.) 3-158. 

(32) Gondoljunk például arra, hogy Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene (1764) című 

könyvei egyértelműen ellenségesek a bíró mérlegelési jogkörének minden esetével szemben. 

Lásd Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 393-405. 

(33) Francesco Migliorino, Fama e infamia. Problemi della societ? medievale nel pensiero 

giuridico dei secoli XII e XIII (Giannotta 1985); Vincenzo Lavenia, L'infamia e il perdono. 

Tributi, pene e confessione nella teologia morale dela prima et? moderna (il Mulino 2004); 

Antonella Bettoni, "Fama, Shame Punishment and Metamorphoses in Criminal Justice 

(Fourteenth-Seventeenth Centuries)" (2010. március 24.) forum historiae iuris, http:// 

www.forhistiur.de/2010-03-bettoni/; Paolo Prodi, La fiducia secondo i linguaggi del potere (il 

Mulino 2007); Justin Steinberg, Dante and the Limits of the Law (University of Chicago Press 

2013) 17-20. 

(34) Lásd Michel Porret, Le Crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au si?cle des 

Lumieres selon les réquisitoires des procureurs généraux de Gen?ve (Droz 1995); Durand, 

Que nul n'entre ici s'il n'est géom?tre (n 29) 147-230. 



 515 

(35) Pifferi, Generalia delictorum (21. o.). 

(36) Julien Théry, "Atrocitas/Enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie d' 

"énormité" ou "crime énorme" du Moyen Âge ? l'époque moderne" (2011) 4 Clio@Themis. 

Revue électronique d'histoire du droit < http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/ 

Julien_TheryPDF.pdf> 1-45. 

(37) Sbriccoli, Storia del diritto penale (n 1) 16-17. 

(38) Giorgia Alessi, Prova legale e pena, La crisi del sistema tra evo medio e moderno 

(Jovene 1979); Pihlajamäki, Evidence, Crime, and the Legal Profession (12. o.) 12-56; Raoul 

C. Van Caenegem, "Methods of Proof in Western Medieval Law", in: Legal History. A 

European Perspective (The Hambledon Press 1991) 71-114. Michael R.T. Macnair, The Law 

of Proof in Early Modern Equity (Duncker & Humblot 1999). 

(39) Isabella Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova 

indiziaria nell'et? medievale e moderna (Giuffr? 1995). 

(40) Paolo Marchetti, Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale 

dell'et? moderna (Giuffr? 1994). 

(41) Sbriccoli, Storia del diritto penale) (n 1) 111-28; Antoine Astaning, Droits et garanties de 

l'accusé dans le proc?s criminel d'Ancien régime (Presses univ d'Aix-Marseille 1999); 

Mathias Schmoeckel, Humanitaet und Staatsraison. Die Abschaffung der Folter in Europa und 

die Entwicklung des gemeinen Strafprozess- und Beweisrechts seit dem hoen Mittelalter 

(Böhlau 2000); Bernard Durand (szerk.), La Torture judiciaire. Approches historiques et 

juridiques (Centre d'Histoire Judiciaire 2002); Heikki Pihlajamäki, "The Painful Question: 

The Fate of Judicial Torture in Early Modern Sweden" (2007) 24(3) Law and History Review 

557; Francisco Tomas y Valiente, La tortura en Espa?a (Ariel 1994). 

(42) John Langbein, Torture and the Law of Proof (University of Chicago Press 1977); 

Bernard Schnapper, "Les peines arbitraires du XIII au XVIII siecle" (1973) XLI, (1974) XLII 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81; Alessi, Prova legale e pena (n 38). 

(43) Giorgia Alessi, Il processo penale. Un profilo storico (Laterza 2001). 

 

Massimo Meccarelli 

Massimo Meccarelli a Maceratai Egyetem (Olaszország) jogtörténeti professzora és a Max 

Planck Európai Jogtörténeti Intézet (Frankfurt am Main) munkatársa. Kutatásai elsősorban 

jogelméleti, közjogi és büntetőjogi kérdésekkel foglalkozó jogtörténeti és jogtörténeti 

kutatásokkal foglalkoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 516 

        29 .Polgári eljárásjog, a bíróságok és a hivatésos jogászok  
                                                      Alain Wijffels 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A polgári jogi bíróságokon a kora újkori polgári eljárás az eredetileg a késő középkori 

egyházi bíróságokon és a tudományos tudományosság által kidolgozott római-kanonikus 

eljárási modellen alapult. Ennek fő jellemzői a félelrendezés elve és ennek következménye, a 

kontradiktórius elv volt. Ezek a jellemzők nagyrészt az angol common law polgári peres 

eljárásokra is irányadóak voltak. A városi környezetben a XI. század végétől kezdve 

megjelenő új világi és egyházi társadalmi elit elutasította a hagyományos eljárási formákat, 

mert azokat önkényesnek érezték. A kora újkori politikai fejlemények hajlamosak voltak a 

bírósági rendszerek átszervezésére az uralkodó fennhatósága alá tartozó poliszokban, de a 

legtöbb területen a bíróságok foltozata maradt fenn. A polgári eljárás alapvető struktúrája 

nagyjából megmaradt a XVIII. század végétől és a XIX. század elejétől létrehozott nemzeti 

bíróságok rendszerében. 

Kulcsszavak: polgári eljárás, kora újkori Európa, középkor, szokásjog, római-kanonikus jog, 

jogi szakma, francia jog, esetjog, bíróságok 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A polgári igazságszolgáltatás a kora újkori Európában a második középkorban 1kezdődött 

fejlődés fokozatos kiigazítását tükrözi, amelyet a XVIII. század végi felvilágosodás és a 

forradalmak által inspirált reformok tovább erősítettek. A polgári jogi bíróságok és eljárások 

története ezért egy tágabb, hosszú távú elbeszélés része, amely a XII. és XIII. századtól 

kezdődik, amikor a polgári igazságszolgáltatás új paradigmáját dolgozták ki, egészen 

napjainkig - még ha vannak is arra utaló jelek, hogy a XXI. század elejére - a jog számos más 

területéhez hasonlóan - a korábbi évszázadokban uralkodótól eltérő antropológia aláásta ezt a 

paradigmát, és talán új paradigmát indított el. A kora újkori polgári igazságszolgáltatás 

bármely vázlatának ezért az elején röviden utalnia kell a második középkorban felállított 

paradigma elveire, valamint a XVIII. századi felvilágosult és forradalmi politikai eszmék és 

események által kiváltott folytonosság és változások kérdésére való utalás. 

 

 

II. A késő középkori örökség 

 

1. A római-kanonikus örökség 

 

 

A tizenkettedik századra a nyugati társadalom új és egyre befolyásosabb rétegeinek, 

különösen a városi világi papságnak és a városi polgároknak az igazságszolgáltatással 
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szembeni növekvő elégedetlensége figyelhető meg. A gregorián reformáció után az egyház 

világi hatalmaktól való viszonylagos autonómiája szükségessé tette, hogy a latin 

kereszténység egész területén nagyszámú vezetőt vegyenek fel a vállalatirányítás minden 

szintjére. A vezető egyházi adminisztrátorok közül sokakat már nem a felsőbb nemességből 

toboroztak, így fokozatosan még a felsőbb klérus sem osztotta többé az arisztokrácia néhány 

jellegzetes attitűdjét, különösen a hadviselés és a harc erényeit illetően. A városi polgárok, 

akár gyárosok, akár kereskedők, képesek voltak és kénytelenek voltak hivatásuk gyakorlása 

során túllépni azokon a természeti és társadalmi korlátokon, amelyek még mindig 

túlnyomórészt a parasztság és a parasztok életét és munkáját szabályozták. A város, az ipar és 

a kereskedelem építése és szervezése olyan fokú tervezést igényelt, amely átformálta az 

ember és a természeti környezete közötti kapcsolatokat. Mind az új papság, mind a polgárok 

főként egy saját maguk által létrehozott városi környezetben éltek, ahol egy sajátos 

racionalitás virágzott - és ahol az egyetemek keletkeztek. Ez az új városi kultúra mélyen és 

tartósan átalakította a "harmadik rend" politikai valóságát Nyugat-Európában. 

       Ezek a társadalmi, kulturális és szellemi változások nagyban hozzájárultak egy új 

igazságszolgáltatási paradigma kialakulásához. A hagyományos történetírás az 

igazságszolgáltatás korábbi, "archaikus" modelljét a hivatásos bírák és ügyvédek nélküli, a 

helyi közösség (vagy a vitában közvetlenül érintett társadalmi csoport) közvetlen jelenlétében 

vagy (részben) a helyi közösség által végzett, ritualizált szóbeli eljárás keretében történő 

ítélkezésként jellemezte. 2Az orda a bizonyítás kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgált, 

és döntő lehetett az ítélkezési folyamat kimenetele szempontjából. 3A harci tárgyalás és a 

harci fogadás gyakran sajátos formaként jelenik meg, különösen a nemesség körében 

kedvelt, ebből az archaikus modellből származó formák.4A nemesség és általában a népi 

rétegek körében széles körben elterjedt volt az önbíráskodás, általában egy család, klán vagy 

társadalmi csoport által, mint a jogérvényesítés legitim formája a vitarendezés 

intézményesített gyakorlatán kívül. 

        Bármi is legyen ennek a konstrukciónak a történelmi érdeme, az egyház és a városi 

hatóságok által a késő középkorban támogatott változások az uralkodó eljárási gyakorlatok 

vélt hiányosságaira adott reakciónak tekinthetők. Az igazságszolgáltatásban az egyház és a 

városok által körülbelül a XII. századtól kezdődően végrehajtott változásokat a közigazgatás 

új koncepciója és az a törekvés inspirálta, hogy elszakadjanak attól, amit a klérus és a 

polgárság vezető társadalmi szereplői az önkényesség által alapvetően hibás 

igazságszolgáltatási rendszernek tartottak.5 Az igazságszolgáltatás új paradigmájának 

tulajdonított tulajdonságok közül sok úgy tekinthető, mint a hagyományos eljárás és gyakorlat 

jellemzőinek ellensúlyozására tett kísérlet, éppen a nem önkényes jogszolgáltatás 

eszményének megvalósítása érdekében. Jóval az angolszász nyelvterületen túl ez továbbra is a 

tisztességes eljárás fogalmának lényeges jellemzője. Ugyanakkor az új eljárási rendszer célja 

az volt, hogy olyan átfogó joghatósági rendszert kínáljon, amely megtiltja, vagy legalábbis 

felügyeli a magánjogi igazságszolgáltatást vagy az önigazolás formáit. Hosszú távon az új 

hivatalos eljárás az "alternatív vitarendezés" eszközeként működött, amely a magánbosszú 

hagyományos gyakorlatával versenyzett, és végül szinte teljesen kiszorította azt. Az új eljárás 

mindazonáltal a vitarendezés alternatív formáit, például a választottbíráskodást és a 

közvetítést is engedélyezte (miközben igyekezett ellenőrizni). Döntően hozzájárult továbbá a 

polgári és a büntető igazságszolgáltatás megkülönböztetéséhez, amelyeket ezentúl nagyrészt 

különböző elvek szabályoznak, és esetenként különböző fórumokon gyakorolnak. 

       Az eljárások tizenkettedik és tizenharmadik századi modernizációjának fő modelljét az 

egyház dolgozta ki, és nagy hatással volt rá a római jogi szövegeken alapuló új nyugat-

európai jogi tanulás. Mivel ezeket a szövegeket elsősorban a jogi karokon tanulmányozták, az 

általuk kidolgozott eljárásjogi tanok szorosan kapcsolódtak az akkoriban uralkodó akadémiai 

tudományossági normákhoz. Az egyház érdeklődése a római bírósági és eljárásjogi 6rendszer 
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iránt része volt annak a törekvésének, hogy mind a belső szervezete, mind pedig a 

fellebbviteli világi világ számára a jó kormányzás modelljét, ami olyan irányítási 

szervezetet feltételezett, amelyet egyszerre tartott hatékony és igazságosnak. Így az 

igazságosság (a politika elveként és a bíráskodás gyakorlataként értelmezve) szükségszerűen 

kapcsolódott a közigazgatáshoz. "Rendőrség és az "igazságszolgáltatás" (amelyet a modern 

korban az államhatalom szétválasztásának figyelmen kívül hagyásáért gyaláznak) a jó 

államvezetés két, egymással visszavonhatatlanul összekapcsolódó attribútumaként 

értelmeztek, és az akadémikusan képzett, tanult jogásznak az igazságszolgáltatás 

művészetében különleges szakmai szakértelmet tulajdonítottak. A közkormányzásnak ezt a 

modelljét a világi önkormányzati hatóságok is átvették, legyenek azok helyi városi tanácsok, 

városállamok vagy területi fejedelmek. 

        Az egyház, amely a Római Birodalom összeomlása után nyugaton megtartotta a 

birodalmi közigazgatási struktúrák egy részét, gyorsan kihasználta a római jog újonnan 

szerzett szakértelmét, és saját használatára adaptálta azt, a kánonjogi fakultásokon, valamint a 

végrehajtó és bírói gyakorlaton keresztül kialakítva a tanult jog saját változatát. Amit a 

történetírás "római-kanonikus eljárásnak" nevez, az az egyházi bíróságok eljárását 

7szabályozó eljárási elvek és szabályok mátrixa.8 Ezek az elvek bizonyos mértékig közösek 

voltak a közigazgatásban alkalmazott tisztességes eljárás alapelveivel. A római-kanonikus 

eljárás megfelelő bírósági rendszert feltételezett. Az egyházjogban ez egy hivatásos bírót 

jelentett (aki például az egyházmegyén belül a "rendes" legfelsőbb tisztségviselő 

megbízottjaként járt el, azaz a "rendes" bírónak az egyházmegye legfelsőbb tisztségviselője 

volt. a püspök), akinek fő foglalkozása a peres ügyekkel való foglalkozás lett; egy állandó 

bíróság, amelynek személyzete olyan tisztviselőkből vagy segédszemélyzetből állt, akiknek 

többé-kevésbé kiterjedt szakértelemmel kellett rendelkezniük az egyházjog területén; 

kontradiktórius eljárás, ahol az egyik peres fél minden egyes érvét vagy bizonyítékát az 

ellenfélnek közölnie kellett, és esetleg megtámadhatta; az írásos dokumentumok fokozatosan 

kiterjedt használata; a bizonyítási rendszer, amely kifejezte az intézmény racionalitásról 

alkotott elképzelését (beleértve a tanúkat, az okirati bizonyítékokat, a beismeréseket, de 

kizárva a hagyományos megpróbáltatásokat); az elsőfokú határozat elleni fellebbezés 

lehetősége egy magasabb bírósághoz (és később, beleértve a bírósági felülvizsgálat más 

formáit vagy a legfelsőbb hatósághoz benyújtott beadványokat). Mindezeket a jellemzőket a 

római jogból kölcsönözték, és a hagyományos "önkényes" eljárások jellemzőivel szembeni 

biztosítéknak tekintették. A fél elve diszpozíció és a kontradiktórius elv azt jelentette, hogy (a 

polgári peres eljárásokban) a magánjogi peres felek nagy mozgástérrel rendelkeztek az eljárás 

irányításában: az eljárás a fél kezdeményezésére indult, a peres felek döntöttek arról, hogy az 

ügyet jogi értelemben hogyan fogalmazzák meg, milyen érveket dolgoznak ki, milyen 

bizonyítékokat mutatnak be, milyen lépéseket tesznek az ügy előrehaladása érdekében . . . . 

Az eljárásnak mindezek a jellemzői a peres felek kezében voltak, mérsékelve a a peres felek 

kölcsönös ellenőrzése és a bíró felügyelete, amely az eljárási szabályok betartását biztosította. 

Az eljárás végén azonban a bíró feladata volt (hacsak nem sikerült megegyezni valamilyen 

egyezségben), hogy ítéletet hozzon. 

        Mivel ebben a szakaszban a rendszer minden biztosítéka ellenére (a bíró képességei és 

feddhetetlensége tekintetében is) nem lehetett kizárni a bírói önkény kockázatát, a "jogi 

bizonyítékok" rendszerét dolgozták ki, amely feltételezte, hogy a bemutatott bizonyítékok 

minden egyes elemét egy számtani tört értékével kell ellátni.9Ideális esetben a bíró feladata 

objektivizálódott volna, ha csak a törteket adta volna össze, hogy ellenőrizze, hogy a teljes 

összeg "teljes bizonyítékot" szolgáltat-e vagy sem. Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés 

lehetősége, amely a hagyományos peres eljárásokban többnyire ismeretlen volt, további 

biztosítékot jelentett az önkényes döntésekkel szemben. 10 
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        Miközben mindezek a jellemzők azt hivatottak biztosítani, hogy az igazságszolgáltatás 

megfeleljen a jó államigazgatás normáinak, az egyház vallási jellegéből adódóan sajátos 

programot is követett. Fő küldetése és igazolása az volt, hogy biztosítsa, hogy a keresztények 

a túlvilági életben elnyerjék az örök üdvösséget. Ezt a célt fontosabbnak tartották, mint a 

társadalmi rend vagy az egyéni jólét földi profán aggályait. Ez azt jelentette, hogy az 

egyháznak, és így az egyházi bíráknak is meg kellett vizsgálniuk, hogy bármely bírósági 

döntés nem veszélyezteti-e a keresztények lelkiismeretét. Az egyház politikája ezért lehetővé 

tette olyan méltányos megfontolásokat11, amelyek lehetővé tették a bíró számára, hogy 

eltérjen a római vagy polgári jog "szigorú" szabályától annak érdekében, hogy a keresztény 

lelkiismeret normáinak megfelelő igazságot szolgáltasson. 

        A római kanonikus modellt az egyházon belül több évszázadon keresztül fejlesztették ki, 

és - eltérésekkel - számos világi joghatóság is átvette. Így ez alkotta a polgári eljárás közös 

mátrixát Európában. Az egyházi örökség az európai polgári eljárásnak is adott némi sajátos 

jelleget. A késő középkori évszázadok során, különösen a kánonjog "klasszikus korszakának" 

idején, az egyház római kánonjogát, beleértve a "iudex" és "iudicium" informális címszavak 

alatt összeállított szabályokat is, 12állandóan továbbfejlesztették. a pápai adminisztráció mint 

hivatalos jogalkotó (törvényhozó) hatóság, az egyházi bíróságok gyakorlata, valamint az 

egyetemek tudós közösségének az egyházi jogalkotáshoz és az egyházi bíróságok 

gyakorlatához való doktrinális hozzájárulása közötti folyamatos kölcsönhatás. 13 

 

 

2. Az angol common law örökség 

 

 

A common law korai fejlődése az angol királyi bíróságokon magyarázatot adhat arra, hogy 

miért alakult ki egy sajátos eljárás- és keresetrendszer, 14amely nem követte a római-

kanonikus eljárás mintáját. Ugyanakkor a per előtti beadványok gyakorlata, amelyet a korai 

szokásjog szakemberei dolgoztak ki, hogy meghatározzák az esküdtszéki15 tárgyaláson 

eldöntendő ténykérdéseket, alternatív válasznak tekinthető a hagyományos eljárások 

önkényességének kizárására. A késő középkortól kezdve kialakult Court of Chancery 

joghatóságát és 16eljárását erősebben inspirálta az európai római-kanonikus modell és a 

polgári jogászok, bár végül a common law jogászok egy speciális ága irányította, akik 

fenntartották és megszilárdították a méltányossági jogot mint a common law-t kiegészítő, 

különálló szabályrendszert, hogy megvédjék azokat az érdekeket (nem utolsósorban a 

társadalmi elit alapvető családi vagyoni érdekeit), amelyekre a common law keresetformái 

nem biztosítottak megfelelő jogorvoslatot. 

 

 

III. Az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás a modern időkben: Stabilitás és visszatérő 

minták 

 

A XVIII. század végétől kezdve számos országban mind a felvilágosult reformista, mind a 

forradalmi törvényhozók arra törekedtek, hogy új rendszert vezessenek be a 

bíróságok és a területükre vonatkozó eljárások egységes kodifikációja.17 Az új bíróságok 

rendszere országszerte jellemzően piramisszerű hierarchikus felépítést követett, kifejezve a 

kor racionalista eszméit inkább geometrikusan. A kodifikáció általános és egységes eljárási 

törvényt írt elő valamennyi bíróság számára (bár a bírósági hierarchia egyes szintjein eltérő 

eljárási szabályok vonatkozhattak). 18 A reformokat gyakran úgy fogták fel, és néha még ma 

is úgy mutatják be, mintha alapvetően új igazságszolgáltatási rendszert vezetnének be. Ezt a 

nézetet korlátozni kell. Igaz, az igazságszolgáltatási rendszert abban az értelemben 
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"racionalizálták", hogy a törvényhozók arra törekedtek, hogy egy egész területre kiterjedő, 

kizárólagos és egységes bírósági hierarchiát építsenek ki, és a rendszer reformja során az 

Ancien Régime rendszerében a speciális érdekű bíróságok "patchwork"-jét nyesegették. A 

legtöbb esetben azonban csak viszonylagos egységességet sikerült elérni. Különösen az 

elsőfokú bíróságok szintjén maradtak különbségek: például a büntető- és a polgári 

igazságszolgáltatás között, de a polgári igazságszolgáltatáson belül is az általános polgári 

bíróságok és a speciális kereskedelmi bíróságok között. Politikai okokból néha kizárták a 

végrehajtó intézkedések és határozatok bírósági felülvizsgálatát, de a közigazgatási bíróságok 

bizonyos típusait megtartották, átalakították vagy létrehozták, hogy a hatóságok ilyen 

intézkedései vagy határozatai elleni magánjogi panaszokkal foglalkozzanak. Egyes speciális 

területeken, például a katonai jog területén továbbra is működtek különleges bíróságok. 

Összességében a középkor óta kialakult, gyakran egymást átfedő hatáskörű ítélkező testületek 

nagyfokú sokfélesége jelentősen csökkent. Ezenfelül a nemzeti vagy népszuverenitás elvei 

azzal jártak, hogy ezentúl csak a nemzeti törvényhozó volt legitim módon jogosult 

bíróságokat és törvényszékeket létrehozni és fenntartani. A bírósági racionalizálásra irányuló 

ezen erőfeszítés nem volt hosszú távon fenntartható. A következő évszázadok során a 

jogrendszerekben a jog legtöbb területén egyre inkább új, speciális érdekeket szolgáló 

bíróságok, törvényszékek vagy kvázi-bírósági szervek sokasága szaporodott el. Az új ítélkező 

szervek által képviselt speciális érdekek azt tükrözik, hogy az állam felismerte az új 

társadalmi és gazdasági kérdéseket, amelyekről úgy ítélték meg, hogy megkülönböztetett 

eljárási védelmet igényelnek, gyakran az anyagi jog egy adott területének szabályainak 

alkalmazása érdekében. Bár ezen érdekek jellege elkerülhetetlenül különbözik az Ancien 

Régime érdekeitől, szerkezetileg van némi általános párhuzam és vitathatóan bizonyos fokú 

folytonosság a tizennyolcadik századi reformokat megelőző joghatósági sokféleség és az új, 

különleges érdekű bíróságok megjelenésének eredménye között. 

       A XVIII. századi reformista uralkodók és forradalmi törvényhozók által tervezett 

kodifikált polgári eljárás kezdettől fogva nagyfokú folytonosságot mutatott a bevett polgári 

eljárással.19 Itt is megkíséreltek némi racionalizálást azáltal, hogy kezelték az olyan 

jellemzők, amelyekről úgy vélték, hogy súlyosbítják a polgári eljárások túlzott késedelmét és 

költségeit.20 A kontradiktórius eljárás alapvető struktúráját azonban szinte kivétel nélkül 

fenntartották. Franciaországban például az 1806. évi polgári perrendtartás hatályba lépése 

előtti viták 21világosan mutatják, hogy a bíróságok és a jogalkalmazók egyrészt hajlandóak 

voltak kivágni azokat a jellemzőket, amelyekről elfogadták, hogy a régi rendszerben 

nemkívánatos hatásokat okoztak, miközben továbbra is ragaszkodtak a kontradiktórius eljárás 

alapkoncepciójához, gyakran kiegészítve azt a korábbi intézményük "stílusából" származó 

elemekkel; másrészt a napóleoni törvényhozó tisztában volt azzal, hogy a polgári 

igazságszolgáltatásban csak akkor következhet be döntő változás, ha a bírói kar és 

segédszerveinek személyzete olyan polgárokból áll, akik készek a gyors igazságszolgáltatás 

eszményének megvalósítására, fenntartások nélkül alkalmazva a rendszer törvénykönyveit és 

törvénykönyveit. Talán azért, mert a rezsim nem tartott sokáig, a régi szokások visszaálltak, 

és a bírák általában vonakodtak volna élni azokkal a jogkörökkel és mozgástérrel, amelyeket a 

kódex az eljárásba való beavatkozásra biztosított számukra, ehelyett az eljárást nagyrészt az 

ügyvédek kezében és ellenőrzése alatt hagyták volna. A jogtudósok csak egy évszázaddal 

később érveltek nagyobb nyomatékkal a bírónak a polgári ügyekben betöltött proaktívabb 

szerepe mellett, és csaknem egy újabb évszázaddal később, amikor az új polgári perrendtartás 

fokozatos bevezetésével a bírák új generációi, akik már nem elsősorban a gyakorló ügyvédek 

közül kerültek ki, elkezdték megváltoztatni a polgári eljárások egyensúlyát, és vezető szerepet 

vállaltak az eljárás irányításában. Ez a tendencia a huszadik század vége óta - eltérésekkel - 

több más nemzeti jogrendszerben is felismerhető. 
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IV. Korai modern fejlemények 

 

Bár a korai fejleményeket, amint azt az előző bekezdésekben felvázoltuk, hosszú távú 

perspektívában kell vizsgálni, a második középkortól egészen a II, az újkorig, beleértve az 

újkort is, néhány jellegzetes vonás és tendencia mégis tükrözi az akkori politikai és jogi 

változásokat számos joghatóságban. A legtöbb joghatóságban az egyházi bíróságok 

elutasították. Bár a protestáns országokban fennmaradt némi reformált kánonjog, az egyházi 

hatóságok ítélkezési jogköre korlátozott volt. A politikai körülmények országonként 

változhattak, és ennek megfelelően az egyházi bíróságok fennmaradó joghatósága is. 

Angliában az anglikán egyház megalakulása fenntartotta (és az angol jog a mai napig 

fenntartja) az egyházi bíróságokat.22 Szervezetük, amely az évszázadok során jelentősen 

korlátozott joghatóság alá tartozott, még mindig a reformáció előtti helyzetet idézte, kivéve a 

Rómához való fellebbezés lehetőségét. Még egyes római katolikus országokban is, mint 

például Franciaországban, később pedig a Habsburgok által uralt területeken, az uralkodó 

erősen korlátozta az egyházi joghatóságot a világi (Franciaország esetében: királyi) bíróságok 

javára. 

        A világi bíróságokat befolyásolta a szuverenitás fejlődő kora újkori paradigmája, 

legalábbis annyiban, amennyiben ez a paradigma az egyes jogrendszerekben megvalósult, 

azaz sokféleképpen változott az egyes poliszok között. A hatékony közigazgatást és az 

igazságszolgáltatást egyaránt magában foglaló középkori államigazgatási koncepció - vagy az 

akkoriban több nyelven is sokat használt kifejezéssel élve: "rendőrség és igazságszolgáltatás" 

- továbbra is tiszteletben tartották a kora újkori uralkodók, abban az értelemben, hogy legitim 

uralmuk azt is magában foglalta, hogy politikájukat (amelyet a törvényekben és a politikájuk 

végrehajtásában fejeztek ki) továbbra is az az állítás legitimálta, hogy a közérdekű érdemi 

igazságosságot célozzák és fogják elérni (a raison d'état tehát az igazságszolgáltatás egyik 

formája volt), de azt is, hogy az uralkodó bíróságain keresztül történő igazságszolgáltatás 

biztosítja, hogy az igazságos törvényeket mindenki számára méltányosan alkalmazzák. Az a 

mélyen gyökerező felfogás, hogy a közkormányzás "rendőrséget és igazságszolgáltatást" 

feltételez, és hogy mindkettő összekapcsolódik, és az uralkodó legitim kormányzásának 

alapját képezi, kizárta a hatalmi ágak szétválasztásának bármilyen szigorú elméletét. 

23Másrészt a középkori politikai elméletek azt is tartósan rögzítették, hogy az államhatalom 

"rendes" gyakorlása megkövetelte az uralkodók cselekvését, kivéve "rendkívüli" körülmények 

esetén a törvény szerint. Mind az önkormányzati berendezkedésű városokban (például a 

középkori városokban), mind a tanult jog kultúrájában (amely a jogi diplomások 

tevékenységén keresztül számos közigazgatásban és a bíróságokon is átszivárgott) az volt az 

elvárás, hogy az uralkodó politikája és intézkedései általában a törvények szerint történjenek. 

A kora újkori abszolutista elméletek alapvetően nem vitatták ezt az elvet - amelyből végső 

soron a jogállamiság legáltalánosabb fogalma származik az európai politikai és jogi 

kultúrákban -, de a kora újkori államokon belüli hatalmi egyensúly összefüggésében ez azt 

jelentette, hogy a hangsúlyt gyakrabban vagy erőteljesebben a legitim "rendkívüli" 

hatalomgyakorlásra helyezték, amikor is az uralkodónak (a nemzetközösség általános 

érdekeire való hivatkozással) indokolt volt, hogy eltérjen az alkalmazandó jogi szabályoktól. 

       A kora újkori szuverenitásfogalom fejlődése tehát kettős hatással volt a polgári 

igazságszolgáltatásra. Először is a kizárólagos szuverén pozícióját tükröző kizárólagos 

joghatósági rendszer kialakítására irányuló tendencia. Másodszor, az a tendencia, hogy ebben 

a joghatósági rendszerben egységes eljárási rendszert általánosítottak. Fontos felismerni, hogy 

ez a két általános tendencia relatív és az Ancien Régime végéig nagyrészt befejezetlen maradt 

az európai poliszok államalakításában.24 Azokban az országokban, ahol az uralkodói 
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bíróságokat a "rendes" igazságszolgáltatásra hozták létre, azok leggyakrabban más, 

hagyományos vagy akár újonnan létrehozott ítélkező szervekkel párhuzamos ítélkezési 

intézményként működtek, de az uralkodó szuverenitása valamilyen formában a maradék 

prerogatív legfelsőbb ítélkezési hatalom révén jelent meg, nem utolsósorban a régi supplicatio 

ad principemre épülő vagy abból valamilyen módon levezetett eljárási jogorvoslatok 

különböző formáin keresztül. Így számos kora újkori államalakulatban a kvázi 

igazságszolgáltatási hatáskörrel rendelkező rendes bíróságok és intézmények összetett 

rendszerét egy, a legfőbb uralkodóhoz közeli vagy azt képviselő intézmény koronázta meg, 

amely - néha saját ítélkezési előjogai révén - felülvizsgálhatta a joghatósági intézmények által 

az államalakulat területén hozott végleges döntéseket. 25 

 

 

V. A legfelsőbb bíróságok versenye egy államberendezkedésen belül 

 

Az uralkodó kiemelkedő helyzetét a középkori államberendezkedésben a legfelsőbb bíróként 

való fellépés jogköre fejezte ki a leghatározottabban. A legfőbb uralkodónak mint legfőbb 

bírónak ez a felfogása révén a bíró több államban is eszközként szolgált az uralkodói 

bíróságok elsőbbségének érvényesítésére a többszintű joghatóság különböző szintjein. Ez azt 

is megmagyarázza, hogy egy terület legmagasabb szintű bíráskodásában miért maradt relatív 

az uralkodói bíróság fogalma. Azokban az államformákban, ahol az uralkodó az idők 

folyamán úgy tekintették, hogy az ítélkezési jogköröket a saját nevében állandó bíróságok 

állandó csoportjára ruházta át, e bíróságok közül a legmagasabb szintű bíróság akkor minősült 

"szuverénnek", ha az ítélet megtámadásának rendes eljárási jogorvoslati lehetőségei, azaz 

leggyakrabban a szoros értelemben vett fellebbezés, el voltak zárva. Egy államalakulaton 

belül több, ilyen értelemben szuverén bíróság is létezhetett egymás mellett, azaz döntéseiket 

nem lehetett megtámadni egy másik bírósághoz benyújtott fellebbezéssel. A politikai 

értelemben vett szuverenitás és az eljárási értelemben vett szuverenitás közötti kapcsolat a 

kora újkorban is fennmaradt. A Szent Római Birodalomban például, ahol számos uralkodó 

arra törekedett, hogy a fejedelemségén belül a legfelsőbb bíróság jogerős bírósági döntéseivel 

szemben (lehetőleg "abszolút") de non appellando privilégiumot szerezzen, ez a politika 

egybeesett azzal az általános céllal, hogy a politikai értelemben vett szuverén uralkodó anyagi 

és formai jellemzőit egyaránt megszerezzék. 26 

        Mégis, még a szuverén fellebbviteli bíróságok ítéletei is megtámadhatók rendkívüli 

eljárásokban. Az eredmény tehát sok joghatóságban kettős volt. Egyrészt egy területen belül 

több szuverén bíróság működhetett párhuzamosan: egyeseknek saját kizárólagos területi 

illetékességi területük volt az államhatalom nagyobb területén belül, mások pedig bizonyos 

ügytípusokra specializálódtak. Másrészt maga az uralkodó is megtartotta ítélkezési jogkörét, 

amelyet igénybe vehetett egy szuverén bíróság döntésének felülbírálására vagy 

megsemmisítésére. Az, hogy ezek a jellemzők hogyan érvényesültek egy ország 

igazságszolgáltatási rendszerében, többnyire az adott ország sajátos politikai történelmének 

eredménye volt. 

        Angliában a fő központi királyi common law bíróságok (King's Bench, Common Pleas 

és Exchequer) - nem utolsósorban az eljárási fikciók eszközeivel - párhuzamos hatásköröket 

alakítottak ki, bár mindegyik megtartotta bizonyos fokú specializációját, és az egyes 

bíróságok ügyterhei jelentősen eltértek egymástól. E bíróságok egyike sem volt alárendelve 

egy másik bíróságnak, és nem volt lehetőség fellebbezésre egy magasabb rendes bírósághoz. 

Hasonlóképpen, a Court of Chancery saját joghatósággal rendelkezett, amely a common law 

bíróságok által nem elérhető méltányos jogorvoslatok szerint védte az érdekeket. A 

birodalmon belüli egyéb bíróságokra sajátos szabályok vonatkoztak. Például a 27High Court 

of Admiralty hatáskörét meg lehetett vitatni egy common law bíróság előtt, amely konzultáció 
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keretében dönthetett úgy, hogy a hatásköri összeütközést saját hatáskörének javára oldja fel, 

majd maga folytatta az ügyet. A (polgári jogi elveket követő) Admiralitási Bíróság által 

hozott ítéletek ellen fellebbezni lehetett a Magas Küldöttbírósághoz, amely nem állandó 

bíróságként működött. Az uniós törvények után 1707 után Skócia megtartotta saját 

bírósági (és törvénykezési) rendszerét. A Lordok Háza azonban - vitathatóan a parlamenti 

szuverenitás előjogaként - a végső fellebbezések esetében is legfelsőbb bíróságként 

működhetett. 28 

       A Szent Római Birodalomban, még ha egy fejedelemség vagy város meg is szerezte azt a 

kiváltságot, hogy bíróságának döntése nem támadható meg fellebbezéssel a birodalmi 

bíróságok előtt, más eljárási jogorvoslati lehetőségeket is igénybe lehetett venni az ügynek a 

birodalmi kamara (Reichskammergericht) 29vagy a birodalmi tanács (Reichshofrat) általi 

felülvizsgálatára. A 30de non appellando privilégium megadásának feltétele volt, hogy a 

mentesített területen egyenértékű fellebbviteli joghatóságot hozzanak létre: e területek 

legfelsőbb fellebbviteli bíróságai tehát kvázi szuverén területi bíróságok voltak a birodalmon 

belül. 

        Franciaországban a XV. századtól kezdve a király tényleges hatalmának kiterjesztése a 

peremterületekre (vagy később az újonnan meghódított területekre) már nem járt a párizsi 

parlament területi hatáskörének kiterjesztésével.31Ehelyett a terület meglévő fellebbviteli 

bíróságát szervezték át a tartomány sajátos Parlementjévé vagy szuverén bírósággá, és a 

tengerentúli területeken is bevezették a szuverén bíróság létrehozását. Így az Ancien Régime 

utolsó évszázadaiban a francia királyság területe tartományokra oszlott, ahol egy-egy 

tartományi szuverén parlament vagy bíróság alakult, amelyek közül egyik sem volt eljárási 

szempontból a másik fölött, még ha a párizsi parlament jelentősége és tekintélye minden 

másnál nagyobb is volt.32 E bíróságok mellett azonban, amelyek minden esetben a 

tartományuk legfelsőbb fellebbviteli bírósága voltak, a király a tanácsán keresztül továbbra is 

gyakorolt egy a prerogatív igazságszolgáltatást (a francia történetírásban általában justice 

retenue-nek nevezik,33 szemben a rendes királyi bíróságok, köztük a parlementek delegált 

igazságszolgáltatásával). 

         Hasonló mintázatot ismerhetünk fel még a kisebb poliszokban is. A Habsburg-

hollandiában például a mindenek felett álló fellebbviteli bíróság (a mechlini Nagytanács) 

létrehozására tett kísérletek 34részben kudarcot vallottak, mert több tartományi fellebbviteli 

bíróság is érvényesíthette szuverén bírósági státuszát, ami kizárta a Nagytanácshoz benyújtott 

fellebbezéseket (és úgy tűnik, minden más eljárási jogorvoslatot is). Amikor az északi 

tartományok elszakadtak a spanyol uralomtól, az Egyesült Tartományok egészére kiterjedő, 

átfogó fellebbviteli bíróság létrehozására tett kísérlet is részben kudarcot vallott: a 

Nagytanácsot (Hoge Raad, 1582-ben alakult)35 eleinte legfelsőbb tartományok feletti 

fellebbviteli bíróságnak szánták, de csak Hollandia és Zeeland tartományok ismerték el 

ilyennek; a többi tartományban nem lehetett fellebbezni a Nagytanácshoz. Ráadásul a 

Habsburg-uralom alatt maradt déli Hollandiában a Privy Council, 36amely az uralkodó vagy 

annak hollandiai képviselőjének központi tanácsadó testülete volt, már a XVI. század elején 

kialakította saját ítélkezési jogkörét, aminek az lett a következménye, hogy az ügyeket a 

Tanács saját kezdeményezésére vagy a peres felek kérésére első fokon vagy kvázi 

fellebbezéssel tárgyalhatta, és fordítva, a Tanács egy ügyet a tartományi bíróság vagy a 

Nagytanács elé is utalhatott. 

        A XVII. századi Svéd Balti Birodalomban Svédországban és a tengerentúlon több 

fellebbviteli bíróságot hoztak létre, de ezek döntését a király előtt felülvizsgálati eljárás 

(revisio) keretében továbbra is meg lehetett támadni. 37 
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VI. Alsó bíróságok 

 

 

Míg a felsőbb bíróságok esetében az igazságszolgáltatási rendszer felépítése és az eljárás 

általános rendje nagyjából hasonló volt a polgári jogrendszerekben, legalábbis annyiban, hogy 

kisebb-nagyobb mértékben a római-kanonikus mintából kölcsönöztek, addig az alsóbb 

bíróságok, különösen, ha nem a területi uralkodótól, sokkal nagyobb változatosságot 

mutattak jellegük, szervezetük és eljárásuk tekintetében. Ezen alsóbb szintű bíróságok 

(amelyek közül néhány - egy köztes szinten - egyesíthette az eredeti és a fellebbviteli 

joghatóságot, ugyanakkor alárendeltje volt a fent említett terület magasabb fellebbviteli 

bíróságainak) között megkísérelhetünk egy általános (de nem átfogó) megkülönböztetést a 

következő kategóriák szerint:  

- alacsonyabb szintű bíróságok, amelyek a területi uralkodó bírósági rendszerének részét 

képezték, vagyis az, amely az ő uralmát és a rendes igazságszolgáltatást képviselte; 

-  a területi uralkodó igazságszolgáltatását képviselő bíróságok a területi 

rendes bírósági rendszer; az ilyen bíróságok nem feltétlenül voltak alárendelve egy 

fellebbviteli bírósághoz a rendes rendszerben, hanem közvetlenül az uralkodó "politikai" vagy 

az igazságszolgáltatás prerogatív tanácsa; 

-  városi bíróságok; 

-  alacsonyabb szintű bíróságok, amelyek elsősorban ratione loci joghatóságot gyakoroltak 

egy nagyobb földrajzi közösségen belül; 

-  olyan alsóbb szintű bíróságok, amelyek elsősorban ratione personae joghatóságot 

gyakoroltak; 

-  az alacsonyabb szintű bíróságok, amelyek elsősorban időbeli joghatóságot gyakoroltak; 

� olyan alsóbb szintű bíróságok, amelyek elsősorban ratione materiae joghatóságot 

gyakoroltak; 

-  más különleges érdekű bíróságok. 

         A legtöbb kora újkori jogrendszerre jellemző, hogy ez a kategorizálás nem teljes körű, 

és az említett kategóriák nem is zárják ki egymást teljesen. A kizárólagos szuverenitás 

paradigmája ellenére számos olyan helyi hatóság, amely saját bíráskodó szerveket alakított ki 

(vagy amely maga gyakorolta a bíráskodási jogköröket), a kora újkorban anélkül maradt fenn, 

hogy státuszát (teljesen) a szuverén uralkodónak köszönhette volna. Maradék politikai 

tekintélyük bírói előjogaikban tükröződött. Ezek az előjogok jelentették a partikuláris 

közösségek tartós erejét az úgynevezett abszolutizmus korában. A kora újkorban is döntő 

szerepet játszottak a helyi partikuláris törvények fennmaradásának és fejlődésének 

biztosításában. 

         Az illetékes fórum meghatározására párhuzamos elvek vonatkoztak. Így a gyakorlatban 

még egy adott területen működő bíróság általános joghatósága is elkerülhető volt a 

privilegium fori révén, általában a személyek meghatározott kategóriái esetében. A 

privilegizált személyekre alkalmazandó joghatóság viszont legalább részben átfedhetett egy 

olyan joghatósággal, amely meghatározott témákkal foglalkozó ügyekre (ratione materiae) 

vonatkozott: a kereskedők bíróságai például elsősorban kereskedelmi jogvitákkal 

foglalkoztak, míg a nem kereskedelmi ügyekben a kereskedőknek esetleg a rendes 

bíróságokhoz kellett fordulniuk (és fordítva, a rendes bíróságok néha foglalkozhattak 

kereskedelmi peres ügyekkel38). 

        Az Ancien Régime idején a személyes státusz sokfélesége gyakran kiváltságos fórumok 

sokféleségét jelentette az olyan társadalmi csoportok számára, mint a papok, nemesek, városi 

polgárok, udvaroncok, kereskedők, egyetemi hallgatók, katonák, de más kategóriák, például 

az özvegyek vagy a szegények számára is. Az opportunisták néha elkerülhetetlenül 

kihasználták az ilyen kiváltságos joghatóságot: Angliában például a Court of Requests39 
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kezdetben talán a szegények gyors és olcsó igazságszolgáltatását volt hivatott biztosítani, de 

ahogy a XVI. század folyamán egyre nőtt az e bíróság előtt eljárni kívánó peres felek száma, 

még a jómódú rétegek körében is, a bíróság egyre inkább a királyi common law bíróságok 

ellenállásába ütközött; a kontinensen ismertek olyan esetek, amikor egy kereskedő, aki attól 

tartott, hogy hitelezői beperelik, egyetemre iratkozott be, hogy élvezze az egyetemi 

joghatóság védelmét. A joghatósági sokféleséget nemcsak az eltérő személyi státusz 

súlyosbította, a különböző típusú tulajdonjogok is meghatározhatták (ratione rei), hogy 

melyik bíróság illetékes. A földhöz fűződő tulajdonjogok egy része a korábbi (helyi) 

közigazgatás korábbi formáiból, például az uradalmi és feudális kormányzásból eredt, 

amelyek mögött uradalmi és feudális bíróságok álltak. Az évszázadok során a feudális 

tulajdon egyre inkább számos országban a magántulajdon egy formája lett, bár a közhatalom 

maradványaival - beleértve a feudális igazságszolgáltatást is. Számos jogrendszerben a földet 

egyszerre lehetett birtokolni különböző jogalapokon, különböző jogállások szerint, amelyek a 

tulajdonjog megszerzését, élvezetét és átruházását szabályozták. Így ugyanazt a fizikai 

ingatlant feudális tulajdonként egyaránt szabályozhatta a feudális jog, az allodialis jogcímeket 

szabályozó jog, valamint a dologi haszonbérlet különböző formáit vagy a haszonbérlet vagy a 

copyhold megfelelőit szabályozó jog. Egyes területeken minden egyes jogállást külön bíróság 

kezelt volna (az imént említett példákban: feudális bíróság, allodialis bíróság vagy bérlők 

bírósága). 

        Az ilyen különleges bíróságok sorsa joghatóságonként változott, részben a politikai 

körülményektől és a véletlen történelmi szerencsétől függően. Angliában számos helyi 

bíróság40, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást biztosított, egészen a Tudor-kor végéig 

fennmaradt, de azt követően hanyatlásnak indult, mivel peres ügyeiket átvették a common law 

bíróságok. A helyi bíróságok némelyike a common law eljárás és jogorvoslatok átvételével 

alkalmazkodott. Míg a feudális bíróságok már a korai idők előtt eltűntek. az uradalmi 

bíróságok fennmaradtak azon az áron, hogy a központi bíróságoknak voltak alárendelve. 

 

 

 

VII. A kongruencia tényezői 

 

 

Az alsóbb és felsőbb bíróságok eljárásait partikuláris szabályok szabályozták. Az európai 

kontinensen azonban a különböző jogrendszerekben különböző hatások hozzájárulhattak a 

homogénebb eljárási gyakorlathoz. A városi bíróságok gyakran rendelkeztek némi előnnyel 

vidéki hátországuk felett, és egyes városi bíróságok más városi bíróságok hálózatának 

referenciájaként működtek.41A regionális fellebbviteli bíróságok befolyásolták a 

hatáskörükbe tartozó alsóbb szintű bíróságok gyakorlatát. Amikor a fellebbviteli bíróságok 

személyzete bíróként vagy segédszemélyzetként, például jegyzőkönyvvezetőként és 

ügyvédként egyetemi jogi diplomával rendelkezett, e bíróságok gyakorlata elősegítette a 

polgári jog alkalmazását, nem utolsósorban az eljárási elvek tekintetében. Végül a polgári 

jogban többé-kevésbé széleskörűen képzett ügyvédek jelenléte számos joghatóságban az 

alsóbb szintű bíróságokba is beszivárgott. 

        A törvényhozás jogkörén belül a viszonylagos homogenitás másik tényezője a 

statútumjog volt. Az igazságszolgáltatásra vonatkozó statútumok a késő középkori uralkodók 

számára a politikai befolyásolás fontos eszközei voltak, és ezt a hagyományt a kora újkorban 

is fenntartották, még az abszolutista uralkodók is: Franciaországban XIV. Lajos 

legmarkánsabb rendeletei közé tartoztak (legalábbis a hivatásos jogászok szemében) a polgári 

és a büntetőeljárásról szóló rendeletei (amelyeket 1667-ben, illetve 1670-ben hoztak).42 

Jellemző azonban, hogy ezek a rendeletek nem voltak átfogóak, és ami még fontosabb, nem is 
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eredményezték azt a hatást, hogy teljes eljárási egységességet kényszerítettek volna ki a 

birodalomban: a felsőbb és alsóbb bíróságok fenntartották és továbbfejlesztették saját eljárási 

stílusukat és egyéb sajátos eljárási szokásaikat, bár nem szabad alábecsülni ezeknek az 

általános rendeleteknek a jogi irodalomban és a jogalkalmazók által hivatkozott formális 

tekintélyét. Az általános jogszabályok és a stílus, akár íratlan gyakorlatként, akár kifejezett 

rendeletek formájában, kiegészítették egymást. A Birodalmi Bírósági Kamaránál 

(Reichskammergericht) folyó eljárásokat például nemcsak számos általános rendelet 

szabályozta (főként a 1495-1555 közötti időszakból,43 amelyhez hozzáadandó az 1654. évi 

44"utolsó birodalmi ülésszak", a Jüngster Reichsabschied), hanem a bíróság fennállásának 

szinte teljes időtartama alatt több mint 330 "közös ügyrend" (Gemeine Bescheide) is, 

45amelyeket konkrét eljárási kérdésekről adtak ki: e törvényi szabályok többsége vagy 

megerősítette vagy pontosította a meglévő gyakorlatot, anélkül, hogy valaha is kimerítően 

kodifikálta volna a bíróság stílusát. 

 

 

VIII. Jogi szakemberek 

 

A "jogi szakemberek" kifejezést ebben az összefüggésben úgy kell érteni, hogy az magában 

foglalja mind a bírákat, mind a peres feleket segítő ügyvédeket. Számos bíróságon más 

kisegítő személyzet (hivatalnokok, bírósági végrehajtók és mások) is fontos szerepet 

játszottak a bíróság mindennapi működésében. Nem minden jogi szakember végzett jogi 

karon. A középkorban és a kora újkorban a laikusok is hozzájárultak az 

igazságszolgáltatáshoz, például esküdtek vagy laikus bírák formájában. A tanácsadók 

különböző típusai, akik szokás szerint tanácsot adtak vagy képviselték a peres feleket, még 

akkor is, ha nem végeztek formális jogi képzést, valamint a bíráskodási feladatokkal járó 

hivatalos tisztséget betöltő személyek (mint például sok városban a választott tanácsosok; 

vagy a kereskedők intézményeiben a választott tisztviselők) különböző mértékben tekinthetők 

a jogi gyakorlat aktív tagjainak, és ezért tágabb értelemben vett jogi szakembereknek. A 

kifejezést azonban lehetőleg azokra a szakemberekre tartják fenn, akiknek szokásos és fő 

foglalkozása a jogi gyakorlatban való részvétel volt, akár tanácsadói, akár ítélkezői 

minőségben. 

       Az egyetemi végzettségű jogászok először Olaszországban jelentek meg, majd más 

országokban is, ahonnan a hallgatók Olaszországba utaztak jogi tanulmányaikat végezni, vagy 

ahol jogi karok jöttek létre. Olaszországban egyes gyakorló jogászok már az első egyetemek 

hivatalos megalapítása vagy elismerése előtt is hivatkozhattak a polgári jogi hatóságokra. A 

polgári jogászok hamarosan elkezdtek beavatkozni a városállamok irányításába, beleértve az 

igazságszolgáltatást is. 46Máshol Európában a leggyakoribb mintának az tűnik, hogy a jogi 

diplomával rendelkezőket a területi fejedelmek tanácsosokként vették fel, és tanácsosokként 

egyre inkább a fejedelmek peres ügyek kezelésével és elbírálásával foglalkozó 

intézményeinek személyzetét töltötték be. A polgári jogászok növekvő jelenléte ezekben a 

bíróságokban arra ösztönzött más polgári jogi diplomásokat, hogy ugyanezekben a 

bíróságokban ügyvédként kezdjenek dolgozni, és egyes joghatóságokban néha még a 

prókátorok is elvégezték a jogi tanfolyam legalább egy részét.47 Ezekből a felsőbb 

bíróságokból, amelyek gyakran önálló igazságszolgáltatási intézményekké nőtték ki magukat, 

még ha továbbra is az uralkodó nevében hoztak is ítéleteket, a polgári jogászok jelenléte sok 

országban átterjedt a regionális és helyi ítélkező intézményekre. A késő középkortól kezdve 

az Itálián kívüli nagyvárosok is alkalmaztak polgári jogászokat jogtanácsosként. A 

magánszemélyek és a politikai hatóságok, illetve a politikai szereplők közötti közigazgatási 

kapcsolatokat (például a városi testületek és a területi fejedelem között) bizonyos mértékig 
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szintén a polgári jog elvei szabályozták, nem utolsósorban a római-kanonikus eljárásjog által 

kidolgozott polgári eljárásjogi elvek. 

        A polgári jogászok elterjedése a közigazgatás és az igazságszolgáltatás különböző 

szintjein elősegítette a polgári jogi kultúra kialakulását és a polgári jog mindennapi 

joggyakorlatban való alkalmazását, vagy ahogyan egyes jogtörténeti írások mondják, a római 

jog bizonyos fokú "recepcióját" több jogrendszerben. Azonban még azokban a régiókban is, 

ahol a polgári jogi kultúra meghatározó volt, fennmaradtak a "laikus igazságszolgáltatás" 

jogrendszeri zuga és hagyományai. A Szent Római Birodalomban például a Schöffengericht 

és a Schöffenstuhl hagyománya 48egyes keleti területeken talán jobban ellenállt a 

betolakodásnak; azokon a területeken, ahol ezeket a bíróságokat nem váltotta fel vagy nem 

rendelte alá egy új (állami) bírósági rendszer, a (polgári) jogban nem jártas emberek által 

vezetett bíróságok hagyománya is erősebben fennmaradt - olyannyira, hogy a mai német 

nyelvben a Schöffenrechtsprechung kifejezést még ma is használják a laikusok általi 

ítélkezésre. 

       Azokon a területeken, ahol a bírósági rendszerben nem a polgári jogászok domináltak - 

például Angliában és a skandináv országokban, valamint Kelet-Európa számos részén -, a 

bíróságok személyzete olyan férfiakból állt, akik abban a közösségben, ahol a bíróság 

működött, számíthattak a közösségük politikai kegyeire vagy támogatására. A 

segédszemélyzet, például a tanácsadók gyakran olyan hivatásos szakemberek voltak, akiknek 

tapasztalata segíthetett a bíróságok irányításában. az ügyeket a bíróság eljárási konvenciói és 

a bíróság joghatósága alatt alkalmazandó (sajátos) anyagi jog alapján. 

        Az angol rendszer sajátos volt abban az értelemben, hogy a királyi common law 

bíróságok bírái és jogtanácsosai már korán kialakították saját szakmai intézményeiket, az Inns 

of Courtokat, amelyek néha hivatalos oktatást is biztosítottak. Az egyetemeken végzett 

jogászok nem jutottak be - sem az ügyvédi, sem a bírói hivatalokba - a common law 

gyakorlatába, amely ennek következtében nagyrészt mentes maradt a polgári jog befolyásától. 

49Eredetileg egészen más volt a helyzet a Court of Chancery-ben, ahol a XVII. századig a 

polgári jogi diplomával rendelkezők bírói karriert futhattak be. Úgy tűnik, hogy a Common 

Laws sokkal korábban a Chanceryben az ügyvédi tevékenységet is ellátta, és később, mint 

specializálódott equity-jogászok, szintén monopolizálták a bírói széket. 

       A polgárháborúig a Csillagkamara50 egyben bíróság is volt, ahol mind a szokásjog, mind 

a polgári jog szakembereit kinevezték. A polgári jogászok számára fenntartott fő joghatósági 

rések az egyházi bíróságok voltak (mivel a reformáció óta az oxfordi és cambridge-i 

kánonjogi fakultásokat megszüntették), amelyek továbbra is fontosak maradtak a házassági, 

válóperes és hagyatéki eljárásokban, valamint a tengerentúli tengeri kereskedelem és a díjjog 

területén a High Court of Admiralty. A Londonban letelepedett polgári jogászoknak saját 

szakmai intézményük volt (Doctors' Commons). 

 

 

IX. Korai modern irodalom a polgári eljárásról 51 

 

 

Úgy tűnik, hogy a kora újkorban az eljárási kérdésekkel foglalkozó jogtudomány tekintélye 

fokozatosan egyes joghatóságokra korlátozódott. Míg a XVI. században a jogi eljárásjogi 

tudományosság nagy részét még latinul írták (és számos jogi nyomda ebben az időben késő 

középkori műveket is készített), addig a XVI. században már nem csak a latin nyelvű, hanem 

a latin nyelvű jogi tudományosság is egyre inkább a középkori jogi tudományosságra épült.

 szerzőknek, amelyek között nagy mennyiségű eljárásjogi tanulmányt is találunk), és 

nagymértékben támaszkodott a római kánoni forrásokra, a különböző joghatóságok közötti 

kapcsolódási pontok a XVII. és XVIII. század folyamán csökkentek, különösen akkor és ott, 
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ahol a jogi tudományosság egyre inkább az adott joghatóság uralkodó jogi nyelvén fejeződött 

ki. A tizenhatodik században például J. Mynsinger és A. Gail jelentései Európa-szerte 

terjedtek és gyakran idézték a joghatóságokban - még az angliai polgári bíróságok gyakorlói 

körében is -, különösen az eljárási kérdésekben. Ahogy a római kanonikus szövegek 

közvetlen tekintélye az eljárásjoggal kapcsolatban fokozatosan csökkent, és helyét a 

bíróságok stílusa és a statútumjog vette át, a jogtudomány is egyre inkább egy adott 

joghatóság eljárási jogára összpontosított. Az eljárásjogi értekezések kevésbé váltak 

relevánssá a külföldi jogrendszerekben. Ezt az általános tendenciát mindazonáltal minősíteni 

kell. Egyrészt egyes összetett jogrendszerekben az adott jogrendszerben egy adott bíróság 

gyakorlatorientált jogi irodalma erős tekintélynek tekinthető a konkrét területi hatályán túl is: 

ez volt a helyzet Franciaországban a párizsi parlament gyakorlatáról szóló számos mű 

esetében, vagy a birodalomban az igazságügyi kamara gyakorlatával foglalkozó tudományos 

művek (Kameralliteratur) esetében. 52Európa egyes régióiban más hatáscsatornák is 

megfigyelhetők: az olasz félsziget nagy részén, az államok és intézményeik hagyományos 

partikuláris identitása ellenére, mégis felismerhető a grandi tribunali és a Rotae 53számos 

bírósága között erős fokú közös jogi kultúra, amely megkönnyítette a kölcsönös elismeréseket 

és kölcsönzéseket az eljárási kérdések megvitatása során. Észak-Németországban az 1653-ban 

a Szent Római Birodalomban birtokolt svéd uradalmak számára létrehozott fellebbviteli 

bíróság (amelyet gyakran Wismarer Tribunalként emlegetnek) 54vitathatatlanul egyike volt 

azoknak a tényezőknek, amelyek elősegítették a tanult és törvényszéki német jogi kultúra 

elterjedését az északi országokban. 

        A XVI. századig a polgári és kánonjogi tudományosság kvázi monopóliumot élvezett a 

jogtudományban, és a római-kanonikus eljárás fő tekintélyei is ezek voltak (a Corpus iuris 

civilis és a Corpus iuris canonici alapvető szövegeitől eltekintve). A korai ordines iudiciarii 

valamiképpen Guilelmus Durantis Speculum iudiciale című művében csúcsosodott ki, amely 

az eljárási kérdések alapvető referenciaművévé vált.55 Azonban, mint a késő középkori 

jogtudomány minden területén, a releváns hatóságok túlnyomó többségét a kommentárokban 

kell keresni, repetitiones és más, a római és kánonjogi gyűjtemények ordo legalisát követő 

műfajokban, ahol a vonatkozó szövegek nincsenek szisztematikusan rendszerezve. 

Hasonlóképpen, a releváns hatóságok a gyakorlatorientált műfajokban, például a consilia-

gyűjteményekben is megtalálhatók. 

       Az egyes témákról szóló monografikus értekezések általában korai jelenségnek 

számítanak. Ezek közül a polgári jogi hagyomány számos művet hozott létre Practica (vagy 

hasonló elnevezéssel) címmel, amelyek közül néhány a jogalkalmazók több generációja 

körében is népszerű maradt. 56 Ami a késő középkori sajátos jogokat illeti, a (anyagi) 

szokásjogról szóló számos forráskönyv a helyi vagy regionális bíróságok jogalkalmazóitól 

származik, és az e bíróságokon folytatott peres eljárásokon alapul. Ezért gyakran tartalmaznak 

eljárási kérdések tárgyalását is. Mind a polgári jogi, mind a common law hagyományokban 

(bár az egyes jogrendszerek eltérő felépítése miatt alapvetően eltérő megközelítéseket 

követve) a késő középkori/kora újkori törvényhozási jelentések (a polgári jogi irodalomban: 

Decisiones) számos eljárási kérdésre reflektálnak. 

       Az eljárási törvények és rendeletek fejlődése - többnyire egy adott bíróság vagy egy 

egész joghatóság bíróságai számára - a kora újkorban külön kommentárokat vagy 

jegyzetekkel ellátott kiadásokat is ihletett. Még ha az eljárását törvény szabályozta is, egy 

bíróság rendszerint nagymértékben megőrizte az íratlan gyakorlati eljárási szokásokat (a 

stylus curiae), amelyek időnként a gyakorlati szakemberek kommentárjainak tárgyát is 

képezték. 57Számos (felsőbbrendű) bíróságon a jogalkalmazók az Ancien Régime végéig 

jelentős mennyiségű jegyzetet vagy értekezést készítettek, amelyeket soha nem nyomtattak ki, 

hanem néha kéziratos formában másoltak és egészítettek ki. 
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X. Következtetés 

 

 

Annak ellenére, hogy a bíróságok és az eljárások régiónként és a területi joghatóságokon belül 

is igen változatosak voltak, a kora újkori Európában a polgári peres eljárások általában a 

polgári jogi hagyomány által meghatározott eljárásszerkezeten alapultak. trias forensis néven 

emlegetik (a felperes és az alperes közötti interakció a bíróság előtt).58 Mind a római-

kanonikus, mind az angol common law hagyományban az eljárásjog késő középkori 

átformálásából örökölt polgári eljárás a félelrendezés elvén és annak következményén, az 

adversariális elven alapult. Mindkét hagyományban az eljárásokat nagyrészt hivatásos 

bírósági segédek, ügyvédek és bírák irányították, külön szaknyelvvel (a polgári jogi 

bíróságokon latinul, a common law bíróságokon jogfranciául). A bírósági eljárások 

professzionalizmusa (amely már a kora újkor elején is nagymértékben érvényesült, különösen 

a felsőbb bíróságokon) a trias forensis interakcióiba beavatkozó jogi szereplők 

érdekközösségét hozta létre, amely jelentősen csökkentette maguknak az egyes peres feleknek 

a közvetlen részvételének lehetőségét. 

       A polgári jog és a common law rendszer e közös jellemzői ellenére a két hagyomány 

lényegesen eltérő eljárási rendszereket alakított ki. Ráadásul, bár mind az angliai common law 

bíróságoknak, mind a kontinentális polgári jogi bíróságoknak az évszázadok során sikerült 

csökkenteniük vagy befolyásolniuk a hagyományos bíróságok gyakorlatát, ezek a 

hagyományos bíróságok gyakran ellenállónak bizonyultak, és néha fennmaradtak. A 

kontinensen a kora újkor későbbi évszázadaiban a szuverén politikai felemelkedése egyre 

inkább a bírósági rendszer fölé kerekedett, ami a nemzeti bíróságok rendszerének előfutára 

volt, amely a XIX. században vált uralkodóvá. 
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                        30. Joghatóság, politikai autoritás és terület  
                                                              Ulrike Müssig 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A királyi hatalom növekedése egybeesett a legfelsőbb bíróságok megjelenésével Európa-

szerte a tizenharmadik századtól kezdve. A jogügyletek differenciálódása és a bírói szekció 

intézményesülése a joghatóság, a politikai hatalom és a terület kapcsolódási pontját érintette. 

Az igazságszolgáltatás racionalizálása és a bíróságokhoz való hozzáférés biztosítása iránti 

elkötelezettség volt az államegyesítés előtti fő katalizátora, és a jogi teoretikusok a jogi 

hatáskör terjedelmének korlátozása mellett érveltek. Ezek a korlátok rendes hatáskörökben és 

joghatóságokban oldódtak fel, vagy más szóval abban, hogy mi teszi a bíróságot bírósággá. 

Az e kérdések megoldására tett kísérleteknek közös előzménye volt az egyház kánonjogában, 

amelyet a római kánoni eljárás jogi diskurzusai, az úgynevezett ordines iudiciarii példáznak. 

Az európai bírósági rendszerek azonban eltérő utakon fejlődtek a joghatóság, a politikai 

hatalom és a terület tekintetében, mivel mindegyikük a szuverenitás és a jogrend egyensúlyát 

kereste. 

Kulcsszavak: joghatóság, legfelsőbb bíróság, felsőbbrendűség, jogi professzionalizáció, bírói 

szuverenitás, prerogatív bíróságok, monarchikus egyházi szupremácia 

 

 

 

I. A középkori kánonjogi jogértelmezés a joghatóságról mint az európai bíróságok 

történetének tervezete 

 

1. Pápai uralom joghatóság szerint 

 

 

A középkori pápaság a tizenkettedik és tizenharmadik században uralmának nagy részét a 

joghatóság révén hozta létre. A ratione rerum vagy ratione personarum klerikális joghatóság 

kiterjesztése és a római peres eljárás bevezetése a pápai hatalom rivalizálásba kezdett a bírói 

szuverenitás világi birtokosaival, és elősegítette a joghatóságról szóló első tudományos 

vitákat. I. Gergely (590-604; 603) pápai levele, Gratianus Decretumának C.2 q.1 c.7. pontja 

az első, amely kifejezetten megköveteli a bírói kompetenciát mint az eljárásjogilag helyes 

ítélet (iudicium ordinabiliter habitum) szükséges összetevőjét, és kijelölte az utat az eljárási 

követelmények védekezésként való értelmezéséhez. Ezzel megszületett a római-kanonikus 

eljárás jogi rendjéről szóló tudományos diskurzus, a Tournai István és Hostiensis között 

kialakuló úgynevezett ordines iudiciarii. 

 

 

2. Az ítéletnek a hozzá nem értő bíró általi megsemmisítése 

 

Az először Gratianus (1150 körül) által bevezetett jogi gondolatmenetnek megfelelően az 

egymást követő dekretista glosszátorok úgy vélték, hogy az eljárási hibás ítéletek nem is 

ítéletek. Ez az ipso iure semmisség ex tunc, amelyet kifejezetten előírtak a bírói hatáskör 

hiánya esetén (C.2 q.1 c.7. §9), megfelelt a privilegium fori döntő politikai szerepének a 
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püspöki kinevezésekért folytatott hatalmi harcban a 11. század végén és a 12. század elején a 

beiktatási vita során. Egyrészt a nem kompetens bíró által hozott ítélet semmissége átmenetet 

jelentett a joghatóság puszta területi felfogásától (Codex C.7.48 és C.7.45.14, a tanult római 

jogra hivatkozva) annak eljárási garanciaként való kánoni értelmezése felé. Másrészt a 

kánonisták "megfelelő bíróság" (forum proprium) és "az ő bírája" (suus iudex) terminológiája 

hangsúlyozta ezt a fejlődést, mivel a joghatóságot nem a bíró tulajdonságaihoz, hanem az 

igazságot kereső személy tulajdonságaihoz kötötte, vagyis a klerikus kiváltságos státuszához. 

A klerikus ellen hozott világi ítélet semmis volt, mivel a dekrétumok (X 2.1.4.) megerősítették 

a bírói kompetenciát mint az eljárási igazságosság központi elemét. 

 

 

3. Az önbíráskodó tudós bíró mint az eljárási és az anyagi igazságszolgáltatás 

komplementaritásának képviselője 

 

III. Innocentius pápa (1198-1216) a passaui püspökhöz intézett levelében megtiltotta a bíró és 

a bíró intézményes dualizmusát a teljes egyházi joghatóság számára, amikor a tanulatlan 

bírákat alkalmatlannak nyilvánította, és ezzel érvénytelenítette ítéleteiket. E pápai 

dekrétumhoz (1199) fűzött dekretalista megjegyzések, amelyeket a Liber Extra (1234) X 

1.4.3. pontként vett át, az eljárási korrektség szükségességét (C.2 q.1 c.7) összekötötték az 

ítéletek bírói kompetencia hiánya miatti semmisségével (X 2.1.4), amelyet III Sándor pápa 

(1159-81) a salernói érseknek írt levelében (1177). A dekretalista kommentárokban található 

triász (X 1.4.3, X 2.1.4 és C.2 q.1 c.7) miatt a Glossa ordinariától a Speculum iudiciale-ig 

elfogadott jogtudás volt, hogy csak az önbíró bíró - vagyis az a bíró, aki maga ítéli meg az 

ügy tényállását és jogi kérdéseit tanulatlan bírák nélkül - garantálhatja a jogbiztonságot. A 

jogbiztonság a római kánoni eljárás jogrendjében, az ordo iudiciariusban megtestesülő eljárási 

racionalitás desztillátuma. Az önbíráló tudós bíró az eljárási igazságosság (iustitia ex ordine) 

és az anyagi igazságosság (iustitia ex animo) kánoni komplementaritását példázta; ő és csakis 

ő képviselte a jogi eljárási rendnek való engedelmesség és az anyagi döntéshozatali 

folyamatnak kizárólag a törvénynek való alávetése közötti kapcsolatot. 

 

 

4. Igazságügyi forradalom a világi kontinentális joghatóságokban 

 

Az egyházi joghatóság XII. és XIII. századi átszervezése során a püspöki joghatóságot 

átruházták egy bírósági helytartóra, a hivatalnokra (officialis), aki maga döntött a püspök elé 

kerülő ügyekben. Ez a püspöki bírói alteregó volt az első hivatásos jogász, amely a 

döntéshozatal tanult normáit szaporította, eljárási szinten a római-kanonikus jog, anyagi 

szinten pedig az egyházi jog szerint, miközben másodlagosan a római jogra hivatkozott. A 

jogi képzésre épülő önbírói kompetenciája volt a hordozója a tanult jog korai egyházi 

előretörésének és az írásbeli eljárási formák diadalának. Szövegesítése magában foglalta az 

eljárási cselekmények bírósági közjegyző általi rögzítését, ezáltal a bírói önkényt 

kiküszöbölve, valamint a bírói döntéshozatal, különösen a bizonyításfelvétel eljárási 

racionalizálását. 

 

 

II. A legfelsőbb joghatóság mint a kora újkori monarchiák hajtóereje: Általános 

kérdések 

 

1. Az igazságszolgáltatás mint hatalom 
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A joghatóság 1158-ban Roncagliában adott meghatározása szerint európai alapelv volt, hogy 

a királyi felség a legfőbb joghatóságot ismerje el egy adott birodalomban (majestas est summa 

jurisdictio in suo territorio). A politikai hatalomnak mint egy területen belüli legfőbb 

joghatóságnak ilyen jogi meghatározását a középkori pápaság joghatósági hatalma ihlette, 

amely a dekrétumok közegével együtt jogilag harmonizálta az egész egyházi struktúrát. Mivel 

maga a jog soha nem állt az uralkodó rendelkezésére, a legfelsőbb joghatóság a jog feletti 

uralom kapujának tűnt. A tizenharmadik századtól kezdve a királyi hatalom növekedése 

egybeesett a legfelsőbb bíróságok megjelenésével Európa-szerte. A jogi ügyek 

differenciálódása és a késő középkori királyi tanácsokban a bírói szekció intézményesülése 

kontinensnyi jelenség volt, amely a joghatóság, a politikai hatalom és a terület kapcsolódási 

pontját érintette, függetlenül a bírák számában, a hivatásos perbeszédek szerepében, a 

joghatóságok hierarchiájában vagy a az ezáltal létrehozott legfelsőbb bíróságok funkcióitól. 

Még a joghatóság elsőbbségének a törvényhozás elsőbbségével való felváltása után is, Bodin 

Les Six Livres de la République (1576) című meghatározó művében a szuverenitás központi 

elemét követően is a királyi bírói szuverenitás volt az, ami a politikai napirenden dominált. Az 

igazságszolgáltatás ésszerűsítésére és a bíróságokhoz való hozzáférés biztosítására irányuló 

kötelezettségvállalás volt az államegyesítés előtti fő katalizátora. 

 

 

2. Felsőbbrendűség és jogi professzionalizáció 

 

A legfelsőbb bíróság közös mintája egyfajta felsőbb hatóság volt, gyakran a formális 

hierarchián kívül. A felsőbbrendűség megvalósulhatott a feudális és egyházi bíróságok 

monarchikus bírói szuverenitástól való függővé tételével, mint a francia justice concédée-ben, 

vagy bármilyen korrekciós funkcióval. A fellebbezés útján történő alárendelés a ius commune 

recepciójának mintáján keresztül követhető nyomon. A common law-ban azonban a 

korrekciós funkciót jogilag elkülönítették a Court of Chancery-ben. Még formális hierarchia 

nélkül is, a common law ellenzéke a prerogatív bíróságokkal szemben a XVII. században 

támadta a Lord Chancellort, amiért a király nevében méltányos igazságszolgáltatást nyújt, 

amikor nem volt elérhető a common law jogorvoslat. 

        A feudális tanácsosok felváltása a királyi udvari tisztviselőkkel együtt járt a jogászok 

egyre professzionálisabbá válásával. Ez független volt attól, hogy a joghatóságok között 

kialakult-e egy sajátos hierarchia vagy sem. A common law bírák harca a Stuart-királyok 

ellen és a francia parlamenti tanácsosok ellenállása a koronával szemben egybeesett a 

professzionalizálódás és a bírói önbizalom példájaként, még az uralkodóval szemben is, aki 

még mindig az igazságszolgáltatás forrása volt. 

 

 

a) Franciaország 

 

A francia bírósági történelemben a feudális és klerikális joghatóságok szuverenitás által 

átengedett predikciója (justice concédée) a polgári jogi szakemberekre támaszkodott, akik a 

nemesi királyi tisztviselők (prévôts, sénéchaux, baillis) helyébe léptek a történelmi 

igazságszolgáltatási közigazgatási egységekben (prévôtés, bailliages, sénéchaussées). A 

prévôtés ítéletei ellen a sénéchaussés vagy bailliages (mint cours présidiaux), és felettük a 

tartományi szuverén bíróságok (parlements, az Ancien Régime elnevezése a szuverén 

legfelsőbb bíróságokra) előtt lehetett fellebbezni, bár a bírósági valóság összetettebb volt, 

mint a prévôtés, sénéchaussés vagy bailliages és parlements formális hierarchiája. Ez utóbbiak 
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a tisztviselők által gyakorolt rendes királyi joghatóságot (justice déléguée) képviselték, 

szemben a maga a király által gyakorolt önigazgatási igazságszolgáltatással (justice retenue), 

a királyi tanács (cassation) és a biztosok (commissaires) által gyakorolt igazságszolgáltatással. 

A justice déléguée kifejezés a levezetésre utal. a királyi igazságszolgáltatási 

szuverenitásból való származásra utal, és nem egyezik a római kánoni iurisdictio delegata 

kifejezéssel. 

        A parlamentek láncolata a királyi politikai hatalom kiterjesztését tükrözte 

Franciaországban. A szuverén bíróságoknak nevezett ítéleteik - az Échiquier de Normandie és 

a Conseil de Flandre határozatainak kivételével - nem voltak megfellebbezhetők. A 

tizenhárom parlement közül a párizsi emelkedett ki, nemcsak mint az egész királyságra 

kiterjedő joghatósággal rendelkező főbíróság (cour capitale et souveraine du royaume), hanem 

mint a legjelentősebb peer bíróság is. A jogszabályok bejegyzése előtti remonstrációs joga 

(droit de remontrance avant l'enregistrement) a középkori királyi tanácsból eredő eredetét 

örökítette meg, és az Ancien Régime legbefolyásosabb politikai ellenőrzési jogává vált a 

királyi törvényhozással szemben (akár egy adott tartományra, akár egyre inkább a királyság 

egészére vonatkozóan). A tizenötödik század óta a parlamentáris "tanácsosokat" (maîtres), 

mint minden királyi tisztviselőt, hivatalukból elmozdíthatatlannak nyilvánították. Ezzel 

egyidejűleg az 1453-as Montils-les-Tours-i rendelet megreformálta a tartományi főúri 

joghatóságot. Az így létrehozott bírói tisztségek kooptálása lett az alapja a gens du Parlement 

(nemesi palást) rögzített miliőjének sajátos politikai önérvényesítő képességének. Ezek 

kiterjedt kiváltságokat, rögzített karriermodellt, egységes kulturális és társadalmi életformát 

(párizsi tanácsok; kánonjogi tanulmányok Párizsban; jogi tanulmányok Orléansban) és szoros 

társadalmi összefonódást élveztek. 

 

b) Anglia 

 

A Westminsterben található angol királyi udvarban a Court of King's Bench, a Court of 

Common Pleas és a Court of Exchequer mint rendes bíróságok jöttek létre. Ezen kívül a 

királyi joghatóságot a helységekben rendszeresen gyakorolták a királyi bírák, akik az assize 

bizottságok (commissize of assize) alapján jártak el. A helyi bíróságok nem játszottak érdemi 

szerepet. A legfelsőbb szokásjogi bíróság és a peers bírósága a Lordok Háza volt. 

Franciaországhoz hasonlóan Angliában is a common law bíróságok adtak életet egy jogi 

szakmának, amely időrendben a párizsi parlamentben a tanácsosok professzionalizálódásához 

hasonlítható. A formalizált angol jogi képzést először 1280 körül említik, és az Inns of Court 

volt a locus genii a jogászok "technikai ész" képzésére. 1607-ben Sir Edward Coke a 

Prohibitions del Roy ügyben ezt megkülönböztette az "emberi észtől", és szólt a jog 

elsőbbségének magyarázatáról a monarchikus előjogokkal szemben. A common law 

észérveken alapuló szigorúságának tizenhetedik századi dicsőítése nem értelmezhető a stare 

decisis fogalmi alapjaként, amelyet csak a Mirehouse v Rennell (1833) ügyben fektettek le. 

Bár a Tudor-korszak óta a "Abridgements" egyszerűsítették a precedensekre való hivatkozást, 

Coke Reports (1600-16; 1658/9) nem hivatkozott a "precedens"-re mint a későbbi értelemben 

vett szakkifejezésre. 

 

 

3. Királyi bírói szuverenitás kontra feudális partikularizmus 

 

A királyi hatalomnak a joghatóság kiterjesztésén keresztül történő növekedését a francia 

korona példázta, kezdve az Île de France mint királyi birtok (domaine royal) magjával. 

Természetes vetélytársai a feudális és a nemesi bíróságok voltak, amelyek a nemesség bírói 

jogait saját jogon testesítették meg. Ebben az értelemben a bíróságokat itt birtokigazgatási 
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bíróságoknak nevezzük. A "birtok" kifejezés ebben a bíróságokkal kapcsolatos kontextusban 

nem a területiség fogalmára (azaz a "földbirtokra"), hanem a francia birtokok (états) 

társadalmi rangjaira vagy osztályaira utal, amelyek a klérust, a nemességet és a 

köznemességet jelölik. A társadalmi rangok e rétegzett rendszerén belül dialektikus viszony 

alakult ki a nemesi befolyás alatt álló bíróságok (a fent említett feudális és nemesi bíróságok 

formájában), valamint a koronából származó és abból eredő bíróságok között. A királyi 

biztosok, akik az Ancien Régime intendánsainak előfutárai voltak, azt a feladatot kapták, 

hogy megkerüljék és megszüntessék a nemesi befolyást az igazságszolgáltatásban. 

       Ahogyan a 16. században a hugenották elleni chambres de justice esetében is, ezeket a 

bizottságokat ad hoc alapon hívták össze, hogy bizonyos ügyekben elnököljenek, és egy 

meghatározott eredmény elérésére bízták őket, és leggyakrabban az alperes politikai 

ellenségeiből álltak. Ez a közvetlen megbízás (a lettre patente de commissionban) a 

monarchikus bírói szuverenitás értelmében beavatkozott a birtokigazgatású bírói hivatalok 

rendes hatáskörébe, amelyek természetesen kívül estek a királyi felügyelet és ellenőrzés 

körén. A törvényileg leírt és előre meghatározott rendes bírói hivatal és a kifejezetten a királyi 

utasításokra szabott és azoktól függő rendkívüli megbízás közötti ellentétet a birtokos 

osztályok (États) és a király közötti politikai dualizmus fényében látták. A hivatal és a 

megbízás közötti ellentét a XV. századtól kezdve az ordonanciák közös témája volt. Bodin 

eközben nem látott ellentmondást a Franciaország társadalmi rétegeit alkotó birtokosztályok 

(papság, nemesség és köznemesség) és a monarchikus szuverenitás fenntartása között, 

jelezve, hogy "az uralkodó szuverenitását a birtokok létezése nem változtatja meg és nem 

csökkenti" (République, liv I, chap VIII). A bírói hatalmat (justice retenue), mint a 

szuverenitás minden jogát, a természeti és az isteni jog (droit) kötötte. A monarchikus bírói 

szuverenitás ilyen méltányos és természetjogi korlátai uralták a parlamentáris remonstrációkat 

is a saját maguk által gyakorolt igazságszolgáltatás megszüntetése ellen. A korábbi 

ordonnances-tól kezdve, és a XVIII. századi parlamenti panaszok által a forradalom előtti 

cahiers-en keresztül folytatva, a juge naturel ("természetes bíró", azaz a helyi nemesek által 

megbízott illetékes bíró) és a különleges bizottságok és a rendkívüli bíróságok, amely a 

természetes bírónak a rendes bíróval való egyenlővé tételét jelentette, és újra és újra 

megjelent, amíg az 1790. augusztus 16-24-i szervezeti statútum rendelkezéseiben jogi 

rögzítésre nem került. 

        Sem a francia felvilágosodásnak, sem a fiziokratáknak - függetlenül az arisztokrata 

kiváltságok éles ellenzékiségétől - nem sikerült a természetes bírót eltávolítaniuk birtokos 

gyökereitől. Ez 1789 után sem történt meg. Az egyenlőség republikánus eszméi elvetették a 

birtokok kialakult hierarchiáját; ezzel ellentmondásba kerültek (és így elméletileg semmissé 

tették) a rangorientáltságban kialakult rendi kompetenciák hierarchiáját is. A nemzeti vagy 

népszuverenitással legitimált alkotmányok megfogalmazásai azonban nem tükrözték a 

természetes bíró vagy a "törvény által kijelölt" bíró eszméjének jelentésváltozását. A feudális 

kiváltságok francia forradalom alatti eltörlése ellenére a természetes bíró alkotmányos 

garanciái tehát egészen 1848-ig a birtokalapú megfogalmazások termékei maradtak. 

 

 

4. Alkotmányos konfliktusok mint joghatósági rivalizálás 

 

A joghatóság, a politikai hatalom és a terület kölcsönhatása különösen fontos volt a német 

példában, ahol a birodalmi választási függőség és a partikuláris területi érdekek nem hagytak 

esélyt a birodalmi szintű joghatósági központosításra. Míg a wormsi reformországgyűlés 

1495-ben megállapodott a birodalmi kamarai bíróság (Reichskammergericht) mint "a császár 

és a birodalom bírósága" létrehozásáról, I. Maximilián császár ragaszkodott a bírói 

szuverenitás fenntartásához. A hozzá intézett jogi panaszok megválaszolására 1497-8-ban a 
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bécsi udvarban létrehozta az Aulikus Tanácsot (Reichshofrat). Az e birodalmi bíróságok 

(Reichsgerichte) közötti joghatósági rivalizálás tovább nehezítette a joghatóság birodalmi 

szintű központosítására tett kísérleteket. 1648-ban a westfáliai béke bevezette az úgynevezett 

"elsőbbségi jogot" szabályát (Prävention), amely ezt a konfliktust azzal próbálta enyhíteni, 

hogy az elsőként megkeresett bíróságot tekintette joghatósággal rendelkezőnek. A 

gyakorlatban azonban az elsőbbségi szabály kudarcot vallott. Míg minden császár a Hofburgi 

rezidenciára hívta össze politikai tanácsosait, a császári kamarai udvar bírósági szervezete a 

császári birtokok érdekeit tükrözte. Testületi társulásaik a választófejedelmek, fejedelmek és 

városok három testületében (corpora) a közvetlen császári hűbérbirtokok birtoklásához kötött, 

formalizált feudális kötelezettségekből eredtek (ellentétben az egyszerű társadalmi 

birtokokkal, mint az urak, a klérus és a köznemesek). A császári kamarai udvar székhelyének 

megválasztását az vezérelte, hogy azt a Habsburgok dinasztikus befolyási körétől távol 

tartsák. Az ítélkező assessorok (selbsturteilende Beisitzer) és az eljáró főbírák 

(verfahrensleitende Kammerrichter) közötti különbségtételt arra használták fel, hogy 

elősegítsék a birodalmi kamarai bíróságnak mint a birtokok legfelsőbb bíróságának a 

közvéleményben való megítélését. A császár joga, hogy kinevezze a főbírót, akinek magas 

rangú arisztokratának kellett lennie, valamint a bíróság belső szenátusainak elnökeit és a cseh 

és csehországi assessorokat is ő jelölhette. Burgundiát (egyenként kettőt), a császári 

hercegek és birtokok ellenében a császári hercegek és birtokok rendelkeztek azzal a joggal, 

hogy kinevezzék az assessorok többségét. A tudós jog eljárási elismerése nem idézett elő 

jogegységességet, sem a tanult bírák és a nem tanult lovagok közötti kezdeti paritás (1495), 

sem a későbbi rendelkezés értelmében, amely minden assessor számára római jogi képzést írt 

elő (1555), mivel a különböző helyi törvények továbbra is alkalmazhatók maradtak, ha a 

bíróság előtt hivatkoztak és írásban bizonyították. Mindazonáltal a császári kamarai bíróság 

irányadó modellé vált minden területi bíróság számára, még a mentesített vagy kiváltságos 

fejedelemségekben is. Ez különösen az eljárás tekintetében volt így, gyakran a legapróbb 

részletekig. Ennek oka az volt, hogy a joghatósági kiváltságok megadása megkövetelte a 

bírósági alkotmány és az eljárásjog minimumszabályait. Egységesítő hatást gyakorolt a 

kötelező fellebbviteli hatáskör az igazságszolgáltatás megtagadott vagy késedelmes 

igénybevételére (querela protractae vel denegatae iustitiae), illetve a gyógyíthatatlanul 

semmis rendeletekre (Nullitätsquerel) vonatkozóan, valamint a kisebb területek és a birodalmi 

városok közös fellebbviteli hatásköre is, különösen az általános fellebbezési összeg (= a 

megtámadott követelés összege) megemelése után a legfiatalabb recesszióban (1654). 

        A területi uralkodók (domini terrae vagy Landesherren) és a császár közötti egyedülálló 

német dualizmus a birodalmi kamarai bíróság előtt zajló "fellebbviteli joghatósági harcban" 

tükröződött. Ausztria és a Habsburg örökös tartományok a mentességért, a választófejedelmek 

(Kurfürsten) pedig az 1356-os Aranybullában biztosított kiváltságos státuszuk miatt a 

területeik folyamatos joghatósági szuverenitásáért esedeztek. Más fejedelmek az ősi 

szokásjog alapján követeltek fellebbviteli kiváltságokat, vagy területi szuverenitásuknak a 

westfáliai békében (V. cikk 56. § Osnabrücki békeokmány) való elismerésére hivatkoztak. A 

"területi szuverenitás" kifejezés a területi jogokra (ius territorii) és a szövetségi jogokra (ius 

foedera) vonatkozott, anélkül, hogy új hatásköröket biztosított volna, mivel a fejedelemségek 

emancipációja a birodalmi alkotmány alól soha nem váltotta fel a birodalmi hűbériségeket 

mint jegyeket a birodalmi szintű képviseletre területekre való hivatkozással. A birodalmi 

kereteken belül, valamint a birodalmi és a területi joghatóságok közötti konfliktusok elemzése 

szempontjából a területek birodalmi hűbériségek összegeként való értelmezése a döntő. A 

periférikus régiók is hasonló mentességekre törekedtek. A fellebbviteli kiváltságok (privilegia 

de non appellando) a legfelsőbb területi bíróság ítéleteit jogerősnek tekintették, és 

megakadályozták, hogy az alattvalók a birodalmi kamarai bírósághoz forduljanak. A 

felmentések személyeket, intézményeket, helységeket és területeket mentesítettek a birodalmi 
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joghatóság alól, és a felmentetteket kiváltságos joghatósággal (privilegium fori) ruházták fel. 

A technikai különbségektől eltekintve, lényegét tekintve mindkettő ugyanazt jelentette; egyik 

sem volt pusztán igazságszolgáltatási technikai kérdés, és mindkettő kiemelkedő jelentőségű 

volt a területi fejedelmek szuverenitásra való törekvésében. 

       A protestáns reformációt övező vallási viták továbbá jelentős hatással voltak a Szent 

Római Birodalomban a joghatóság, a politikai hatalom és a terület koordinátarendszerére. 

1548-ban, az augsburgi közgyűlés, mint a békéltetést szolgáló eszköz kudarcával a 

katolicizmus és a lutheranizmus összeegyeztetésére, az uralkodó vallási ügyekben betöltött 

békéltető szerepe hiteltelenné vált. Különösen V. Károly képtelensége az Örök Birodalmi 

Békeszerződés (Ewiger Landfrieden, 1495) egységes katolikus-protestáns értelmezésének 

kikovácsolására ártott az ő és a neki felelős birodalmi hatóságok tekintélyének. Ennek 

következtében a császári egyházi gondnokság (Kirchenvogtei), amely az egyetemes uralom 

szerves részét képezte, súlyosan meggyengült. 1555-re már nem az igazság felekezeti 

keresése volt a vezérlő kérdés, hanem a közbéke jogi kérdése. Ez vezetett az augsburgi 

békéhez (1555), amely hivatalossá tette a protestáns lelkiismereti szabadság és a katolikus 

status quo közötti birodalmi egyensúlyt. A legújabb kutatások szerint a vallási viták 

rendezésének a birodalmi kamarai bíróságon történő bírósági rendezése - amely magában 

foglalta a katolikus és protestáns esküdtek egyenlő képviseletét a vallási eljárásokban - a 

vegyes felekezetű birodalom folyamatos fennmaradásának alapvető gerincévé vált. 

 

 

III. Speciális európai kora újkori legfelsőbb bíróságok 

 

 

1. Igazságügyi autonómia á la Párizs 

 

A párizsi parlamentet 1258 és 1260 között IX. Lajos alatt intézményesítették a királyi tanács 

igazságügyi részlegéből. Ez lett a későbbi tartományi parlamentek mintája. A hivatásos 

jogtudósok (maîtres), az úgynevezett tanácsosok (conseillers) sokat merítettek a tanult 

eljárásjogból, bár soha nem fogadták el azt teljes egészében. Az egyes parlamentek 

megtartották sajátos eljárási stílusukat, lehetővé téve a szóbeli eljárást a római kánoni írásbeli 

eljárás követelménye helyett. A párizsi parlamentnek a királyi udvartól való intézményi 

autonómiáját világosan bizonyította, hogy a maîtres-nek joga volt tanácsot adni bármely 

jogszabályról, mielőtt azt bejegyezték volna, és szükség esetén ellene tiltakozni. Még ha a 

király jelenlétében a nyilvántartásba vételt kikényszeríthette is (lit de justice), a 

nyilvántartásba vétel előtti remonstrációs jog (droit de remontrance avant l'enregistrement) 

lehetővé tette a Parlement de Paris számára, hogy a birtokvédelmi tiltakozások zászlóvivője 

legyen, és a király legnagyobb ellenfelévé váljon a XVIII. század forradalom előtti 

korszakában. A páriák joghatóságának és a rendes igazságszolgáltatásnak a monarchia általi 

megsértése ellen a Parlement számos remontranciát adott ki. Egyhangúlag kijelentették, hogy 

Franciaországot jogi monarchiának nyilvánították, amelyben minden joghatóság, bár a 

királytól ered, nem állt a király szabad rendelkezése alatt. Az 1721 és 1788 között kiadott 

remonstranciák egyike sem kérdőjelezte meg azt a bírói szuverenitást, amelynek alapján az 

uralkodó az ügyeket a királyi tanácsnak (évocation) adhatta át - a fellebbviteli 

igazságszolgáltatás (évocation de justice renvois), a "jogos gyanú" (évocation de suspicion 

légitime) vagy a monarchikus kegyelem és kegyelem (évocation de grace) alapján, illetve 

amelynek alapján az uralkodó megbízhatott megbízottakat vagy adhatott ki elfogatóparancsot. 

Tiltakoztak az ellen, hogy a birtokhierarchiát bármilyen önkényességgel - vagyis a 

méltányosság figyelmen kívül hagyásával - felszámolják. A bírói szuverenitás alapján 

megbízott és összehívott kivételes bíróságok ellentétesek voltak a természeti és az isteni 
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joggal, ha nem igazolta őket a méltányosság. A méltányosság parlamentáris felfogása még 

mindig ugyanaz volt, mint a Bodin által képviselt anti-Machiavellianizmusban, amely nem 

tűrte el a szuverén akaratának bármilyen elszakadását a természeti és isteni törvény szerinti 

igazságosság eszméjétől. Azzal, hogy a Parlement de Paris szembeállította a bírói hivatalokat 

a rendkívüli bizottságokkal, nemcsak Bodin korábbi érveit tükrözte, hanem a XVI. századból 

származó, a monarchikus centralizmussal szembeni bástyaként a bírói önigazgatásra 

vonatkozó birtokosok követeléseit is. 

        Az államot támogató "közvetítő hatalmak gradációjának" mint "szent 

letéteményeseknek" (Nagy Remonstranciák, 1753) érvelése az alaptörvények 

örökérvényűségére utalt, és stilizálta a parlamentek önértelmezését e törvények jogi 

őrzőjeként (dépôt des lois), amit az a jog is bizonyít, hogy a bejegyzés előtt bármely 

törvényhozási aktus törvényességéről dönthetnek. Alapvető szinten minden parlamenti panasz 

a sok évocatiot és rendkívüli bizottságot a bírói hatáskörök természetes rendjének felborulását 

látta. A "Nagytanács ügyében" (1768) megfogalmazott tiltakozás a "joghatóságok 

hierarchikus rendjének" konstitutív erejét úgy határozta meg, mint amely biztosítja "a 

könnyen elérhető bírák létezését, akiknek képessége és pártatlansága", amelyet maga a 

törvény garantál". Így a törvényes és a természetes bíró közötti nyelvi kapcsolat volt a kulcsa 

a parlamentáris ellenállásnak az önkényes monarchikus beavatkozással szemben az 

igazságszolgáltatásba. Az érvelés ezen láncolata szerint az évocations és az ad hoc 

áthelyezések megfosztották a bíróságokat a nekik rendesen tulajdonított joghatóságuktól, és 

minden állampolgárt a természetes bírájától, és ezzel szükségszerűen aláásták az állam 

egészét. Ez a lényege a Parlement de Paris 1788-as, a forradalom előestéjén tett 

nyilatkozatának: Franciaországot jogi monarchiának nyilvánították, amelynek alaptörvényei 

közé tartozott minden polgárnak az a joga, hogy a természetes bírón kívül senki máshoz ne 

fordulhasson. Ennek az érvelésnek a lényege a méltányosságnak mint a természetjog 

termékének a nélkülözhetetlensége volt, amelyet a hatásköri hierarchia kijelölésével együtt 

alapvető jognak tekintettek. Az ilyen retorikai folytonosság a bodini művek által példázott 

anti-Machiavelli irodalom és a természetes bíró forradalom utáni garanciái között gyengíti 

1789 elszigetelt, cezúraként való értelmezését. 

 

 

2. Joghatósági rivalizálás a prerogatív bíróságokkal és a Parlamenttel 

Az önmegértés mint a legfelsőbb bíróság 

 

a) Tudor egyházi szupremácia mint bírói szuverenitás 

 

Az angol monarchián belüli centralizáció korai sikereiben az igazságszolgáltatásnak a királyi 

hatalmi érdekek érdekében történő instrumentalizálása a Csillagkamara és a Főbiztosság 

Bírósága révén megfelelt a Tudorok egyházi felsőbbrendűségének és a Stuartok abszolutista 

előjogának nemzeti megerősítésének, amely összemosódott az Isten kegyelmének katolikus 

fogalmával. I. Erzsébet szupremáciai törvénye (1559) helyreállította az anglikán egyház feletti 

monarchikus uralmat mint bírói szuverenitást (potestas jurisdictionis) I. Mária katolikus 

intermezzója után, amely jelentős riadalmat és veszélyes fegyveres felkelést váltott ki 1554-

ben, amelyet a királynő spanyol Fülöphöz kötött házassága és a Rómától való függőségbe 

való vélt konfesszionális visszalépés katalizált. Az egyházi szupremácia 1559-ben történt jogi 

megalapozásával a szupremáciai eskü és az anglikán konformitás jogilag is igazolhatóvá vált. 

      A jogalkalmazás azt is eredményezte, hogy a monarchikus szuverenitásért folytatott 

hatalmi harcot jogi érvekkel vívták meg. Bracton szerint "a törvény teszi a királyt" (II. kötet, 

Rex non habet parem); ennek alapján a közjogászok megkérdőjelezték a korona eredeti 

egyházi hatalmának visszaállítását. A királyi szabadalmi levelekről mint a királyi biztosok 
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megbízatásáról szóló technikai vita valójában a common law "időtlen idők óta" fennálló 

felsőbbrendű legitimitásáról szólt. 

 

 

b) A koronatanácsosok megbízatásának instrumentalizálása a Csillag Kamarában 

 

A Csillagkamara kialakulása a Királytanácson belüli joghatóságból a Tudorok alatt kezdődött. 

VIII. Henrik 1509-es trónra lépését követően Wolsey bíboros (1515-29 között lordkancellár) a 

királyi tanács igazságszolgáltatási dimenzióját tette központi funkciójává, és a Csillagkamara 

bírósági tárgyalásainak rögzített időpontjai révén elősegítette a kormányzati feladatoktól való 

szervezeti elkülönülést. A Rómával való skizma után a közigazgatási feladatok növekedése a 

Csillagkamara bírói funkciójának végleges elkülönítéséhez és a Titkos Tanács mint tisztán 

végrehajtó szerv létrehozásához vezetett. A Csillagkamara üléseit már nem a királyi tanács 

üléseinek, hanem kifejezetten a bíróság üléseinek tekintették. A Csillagkamara a királyi 

tanácsból való eredete miatt "előjogokkal rendelkező bíróságként" való meghatározása 

érvényesült. A funkcionális szétválasztás ellenére a Csillagkamara és a Királytanács közötti 

személyes egység megmaradt. Valóban, a Csillagkamara minden ülő tagjának először a 

Királytanácsban kellett felesküdnie, amit a Csillagkamara hivatalos elnevezése is tükrözött: "a 

Királytanács a Csillagkamrában". A polgári és büntetőjogi királyi tanácsi joghatóság, amelyet 

a Csillagkamarában intézményesítettek, mivel a szokásjog elégtelensége miatt egyes 

súlyos bűncselekmények tekintetében, kiterjedt a felkelésekre (például zavargásokra és 

lázadásokra), a rágalmazásra és becsületsértésre, a hamis tanúzásra és a királyi rendeletek 

semmibe vételére, de nem terjedt ki a hazaárulásra és a bűncselekményre, mivel a 

halálbüntetésre nem volt hatáskör. 

       A Star Chamberre gyakorolt jelentős monarchikus befolyás a tanácsosok királyi akarat 

szerinti kiválasztásából, valamint abból fakadt, hogy kormánytagként kizárólag a korona 

igényeitől függtek, bár általában a Star Chamberben is jelen volt, de e csoporton kívül állt a 

két common law főbíró (a King's Bench és a Common Pleas). 

 

 

c) A főbiztosság bíróságának politikai függősége 

 

Az anglikán egyház megszilárdítására és az anglikán vívmányok katolikusokkal és 

puritánokkal szembeni biztosítására irányuló állami céllal összhangban a rendes 

egyházmegyei bíróságok mellett egyházi bizottságokat hoztak létre, amelyeket az uralkodó 

szabadalmi levelek útján hozott létre, és a királyi előjog alapján, amely az uralkodót az 

anglikán egyház legfőbb kormányzójának státuszával ruházta fel, bírói hatáskörrel ruházta fel. 

A bizottságok számának növekedésével 1570-ben állandó bizottságként megalakult a londoni 

Főbizottság. Kezdetben common law jogászok vettek részt a bizottságokban, de ez 1580-ban 

megszűnt, és ezt követően a "Court of High Commission" elnevezést vették fel. 

        Az elsőfokú in personam joghatóság egyházi bűncselekményekre vonatkozott, kiemelve 

a Főbizottság egyházi fegyelmi bíróság jellegét. A királyi szabadalmi levél felhatalmazta a 

biztosokat, hogy a bizonyítási eljárást tanúk meghallgatásával és a felek eskü alatt történő 

kihallgatásával folytassák le minden olyan bűncselekményben, mint a hitehagyás, eretnekség, 

hitbeli tévedés, skizma és az államegyház elleni összeesküvés. A biztosok a római kánon 

eljárási jogát alkalmazták, és summásan ítélkezhettek. Világi büntetéseket szabhattak ki 

elmarasztalások, pénzbírságok vagy börtönbüntetések formájában, ahelyett, hogy a 

kiközösítés lelki büntetésére korlátozódtak volna. A halálbüntetés nem tartozott a 

hatáskörükbe. A Csillagkamara végrehajtotta a Főszék világi ítéleteit, utóbbi pedig az előbbi 

egyházi rendelkezéseit. 
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       A biztosok nem rendelkeztek bírói mérlegelési jogkörrel, hanem a miniszterekhez 

hasonlóan a monarchia utasításait kellett követniük. A korona politikai koordinátáitól való 

ilyen mértékű függőséget az angol reformáció megszilárdításának célja inspirálta. 

 

 

d) A csillagkamara, a főbiztosság és a kancellária felett a prerogatív végzések által 

gyakorolt Common Law-ellenőrzés 

 

A Csillagkamara és a Főbiztossági Bíróság a megbízatásukból adódó függőségük és a 

tárgyalásaikba való monarchikus beavatkozásuk miatt a bírói önkény szinonimájává vált. 

Ennek eredményeképpen a Hosszú Parlament eltörölte őket 1641ben.  A common law bírák a 

common law bíróságok hatáskörének megsértésére hivatkozva tiltó végzéssel leállították az e 

prerogatív bíróságok (köztük a Chancery) előtti eljárásokat. Konzultációt követően vagy 

feloldották az eljárás felfüggesztését, vagy véglegesen gátolták az eljárást. Érvelésük szerint a 

prerogative courts hatáskörét szűkítően kell értelmezni, és a kifejezett törvényi előírásokra 

kell korlátozni. A rendkívüli fellebbezések (prerogative writs) útján történő ellenőrzés 

becsatornázta a common law ellenzékét a stuart-i abszolutizmussal szemben. Ami a Court of 

King's Bench jogi irattechnika középpontjában állt, az az az állítás volt, hogy a királyi előjog 

nem terjedt ki a korlátlan egyházi joghatóságra; emiatt a biztosok delegálásának tiszteletben 

kellett tartania a common lawt. A prerogatív joghatóságot az uralkodó akaratától való 

közvetlen függése miatt, valamint a királyi proklamációkhoz való ragaszkodás miatt, mint a 

common law-n és a statútumon kívüli jogi alaphoz, megkérdőjelezték. Az e küzdelmekhez 

kapcsolódó valamennyi vezető ügy, nevezetesen a Prohibitions del Roy (1607), a The Case of 

Proclamations (1611) és a The Case of the Five Knights (1627) megtagadta az uralkodótól a 

bírói hatalom személyes gyakorlását. A common law-ellenzék vezéralakja, Sir Edward Coke 

azzal indokolta a common law elsőbbségét a monarchikus előjoggal szemben, hogy 

különbséget tett az emberek (köztük az uralkodó) "természetes esze" és a common law 

bíráinak a jogi képzés révén kialakult "mesterséges esze" között. A jog elsőbbségének 

megállapításával Coke leszögezte, hogy a királyi hatalomnak általában véve a törvénynek kell 

alávetnie magát, a mérlegelés a kivétel. A törvénynek alárendelt rendes hatalom és a 

mérlegelési abszolút hatalom közötti szabály-kivétel kapcsolat tükröződik a rendes és a 

rendkívüli joghatóságban. A törvény felsőbbrendűsége biztosította a rendes joghatóság 

függetlenségét, mivel kizárta az uralkodót a bírói hatalom személyes gyakorlásából, és 

meghagyta a méltányosságnak, hogy a törvényt kövesse. 

 

 

e) A brit parlament szuverenitásának joghatóságon alapuló megértése 

 

Az, hogy a törvény felsőbbrendűsége az 1689. évi Bill of Rights-ban (I. 2. szakasz 3. sz.) a 

monarchikus szuverenitás alkotmányos korlátozásába torkollott, a Parlament legfelsőbb 

bíróságként való önértelmezésével függött össze; formális neve valójában a Parlament 

Legfelsőbb Bírósága (High Court of Parliament). Királyi tanács lévén a Parlament a politikai 

hatalom közvetítő funkcióját képviselte. Soha nem volt célja a királyi előjogok 

megszüntetése, hanem az előjogok és az alattvalóknak a szokásjog által biztosított jogai 

közötti politikai egyensúly fóruma volt. Ez lényegében hozzátartozott ahhoz az igényhez, 

hogy a Parlament a legfelsőbb szokásjogi bíróság, és így a legmagasabb értelem 

megtestesítője legyen. A Parlament szuverenitása erre a bírósági koncepcióra épült, mivel az 

uralkodó megvétózhatta a parlamenti törvényjavaslatokat, de a jogi ítéleteket nem. A 

parlament igényt tartott a legfőbb értelmezési jogkörre az alaptörvények vonatkozásában, 

amelyek a közjó minden előre nem látható és nem szabályozott kérdésének természetes és 
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méltányos megoldását tartalmazzák. Ez megfelelt a common law mindenható, észérveken 

alapuló felfogásának. 

 

 

3. A központi bíróság eredete a reneszánsz Skóciában 

 

A középkori Skóciában a helyben ülésező királyi bíróságok (sheriffek vagy justiciarok 

bíróságai) a földhöz fűződő jogokkal kapcsolatos szokásjogi jogorvoslatokat (pl. pleadable 

brieves of right, dissasine és mortancestor) alkalmazták. Angliától eltérően a skót parlament, 

bár törvényhozó testületként is ülésezett, központi bíróságként viszonylag jelentéktelen bírói 

szerepet töltött be. A parlament csak az alsóbb fokú bíróságok ítéleteit megtámadó eljárásokat 

("falsing the doom"), vagy kivételesen elsőfokú jogorvoslati panaszokat tárgyalt, ha nem állt 

rendelkezésre konkrét jogorvoslat a brieve és az inquest útján. A XIV. század végére a 

Parlament igazságügyi bizottságai a Causes and Complaints Auditors of Causes and 

Complaints és a False Dooms Auditors of False Dooms néven váltak ismertté. 

A központi igazságszolgáltatás felé vezető úttörő jelentőségű fejleménynek tekinthető a 

központi igazságszolgáltatás kiegészítő központi bírói fórumának 1426-os törvényi 

létrehozása, amely I. Jakab király személyes uralmával összefüggésben történt. Az 1426-os 

törvény volt az első láncszem a rendszeres, központosított polgári igazságszolgáltatás 

biztosításának láncolatában. Intézményesített egy olyan testület időszakos üléseit, amelyet a 

"háromszék" tagjai alkottak „estatis" (azaz a parlament): "heyr, knaw and exsamyn and 

determe all and sindry complantiis that may be decrettyt and deetermynit before the kyngis 

consall". A következő láncszem a Session mint a központi törvényszék új formája volt az 

1420-as és az 1460-as évek között. A jogi eljárást a királyi pecsét alatt hitelesített idézéssel 

kezdeményezték. Az idézés formája nem volt rögzített, ami rugalmasságot biztosított a jogi 

érvelés és érvelés számára. Az 1426. évi statútum 1450-ben, 1456-ban, 1458-ban, 1461-ben, 

1464-ben és 1468-ban történt megújításai a központi joghatóságot kiterjesztették minden 

kérdésre, kivéve a földek örökösödési jogcímét, és megszilárdították az ülés szerepét és 

jellegét a statútumon belül. Az ülésszakok időpontjai rögzítettek lettek, szám szerint három, 

egyenként negyven napig tartottak Edinburghban, Perthben és Aberdeenben, és a 

sheriffdomokban három hónappal előre meghirdetésre kerültek. 

        III. Jakab 1460-as trónra lépésével a királyi udvar központja szinte állandóan Edinburgh-

ban lett. Ez lehetővé tette, hogy a Királytanács állandó és hozzáférhető központi 

igazságszolgáltatási szervként működjön, és az 1460-as évek végére a törvényes Sessiont mint 

igazságszolgáltatási szervet felváltotta (bár szintén Session néven vált ismertté). A Tanács 

1478-tól kezdve vezetett feljegyzései azt mutatják, hogy a bírósági ülésekre ekkor már sokkal 

rendszeresebben került sor, mint az 1426-os eredeti rendszerben. Az 1490-es évek közepére 

az Ülés központi joghatósága a Tanács rutinszerű bírói ülései formájában jelent meg, amelyek 

a Parlament igazságügyi bizottságait is felváltották. 1490 és 1513 között az ülésszak volt a 

központi polgári igazságszolgáltatás zászlóshajója, amely folyamatos bírói üléseket tartott, és 

az ügyek strukturált elosztása révén racionalizálta a bírósági tevékenységet. A Parlament 

megszűnt 1504-re a polgári bírósági ügyekben való rutinszerű részvétel minden látszatával, és 

csak a hazaárulás és a hamis ítéletekkel kapcsolatos joghatóságát tartotta fenn. 1532-ben az 

ülésszak törvényes újjáalakulása új kollégiumként állandó jelleggel külön törvényszéket 

hozott létre, korlátlan polgári jogkörrel a király azon szándékának megfelelően, hogy "minden 

polgári ügyben állandó igazságszolgáltatási rendet biztosítson az összes hűbérese számára...". 

Megszűnt a királyi tanács tagjainak formális joga, hogy bíróként részt vegyenek az 

ülésszakon. Az ülésszak lordjai a Tanács és az ülésszak lordjai, valamint az Igazságügyi 

Kollégium szenátorai voltak. Minden polgári ügyben ítélkeztek, beleértve az illetékkel és 

örökséggel (földtulajdonnal) kapcsolatos vitákat is, szemben a Királytanács bírói üléseire 



 545 

vonatkozó korábbi törvényi korlátozásokkal, amelyek a XV. századi Session földterületekkel 

kapcsolatos joghatóságát kizárólag a birtoklással kapcsolatos jogorvoslatokra korlátozták. 

        Miután az ülést igazságszolgáltatási kollégiumként létrehozták, az ülés külön 

fellebbviteli szerepet alakított ki. A római kanonikus eljárásjog elfogadása a középkori, 

nagyrészt elhagyott, a beadványozható keresetekre épülő perrendtartási rendszer helyett, 

valamint a képzett ügyvédekből álló laikus szakma kialakulása lehetővé tette a magánjogi 

jogok nagyobb mértékű doktrinális fejlesztését a jogászképzett procurátorok tanult érveinek 

meghallgatását követően hozott bírósági határozatok révén. Ez a doktrinális hangsúly a 

tizenhatodik század második felére a kommentárok és jogi írások új hagyományát ösztönözte. 

Az 1532 előtti királyi tanácsosok kollektív megközelítésének folytatásaként az Igazságügyi 

Kollégium megtartotta a tizenöt rendes bíró együttes döntéshozatalából álló kollégiumi 

struktúrát. A Lord President of the Session és a tizennégy rendes tagot kiegészíthette a király 

által kinevezett négy rendkívüli lord, kivételes esetekben pedig akár a kancellár is, ami szintén 

a Királytanácstól örökölt joghatósággal való folytonosságot tükrözi. A Királytanács az 

ülésszak mellett megőrizte a fennmaradó joghatóságát, amelyet az 1540-es évektől kezdve 

egyre markánsabban gyakorolt. Egy formálisabb Privy Council jött létre saját 

jegyzőkönyvekkel, és nagyobb jelentőséget kapott a kormányzásban V. Jakab 1542-ben 

bekövetkezett halála, csecsemő lánya, Mária trónutódlása, valamint a régensség hosszú 

időszakának kezdete után. 

       A szellemi joghatóság 1560 utáni beolvasztásától és a polgári joghatóság kiegészítő 

kiterjesztésétől eltekintve a skót ülés legfőbb polgári joghatósága a kisebb újítások ellenére 

nagyjából változatlan maradt. Nem sokkal az Acts of Union 1707-es hatályba lépése után a 

Session polgári ítéletei ellen a Lordok Házához (vagy manapság az Egyesült Királyság 

Legfelsőbb Bíróságához) való fellebbezés jogát hozták létre, amelyet ettől kezdve Court of 

Session néven ismertek. 

 

 

4. Legfelsőbb bírói ellenőrzés a német területi és birodalmi joghatóság határán 

 

A mentességek és a fellebbviteli kiváltságok lehetővé tették és kötelezték a fejedelemségeket, 

hogy fenntartsák vagy létrehozzák saját joghatóságukat (kifejezetten a Legfiatalabb Recessus 

(1654) 113. §-a szerint). A privilégiumokat korlátlanul (Privilegia illimitata) vagy 

korlátozottan, a vitatott összegek tekintetében lehetett megadni. A korlátlan fellebbezési 

privilégiumok általában a következőkben említették 

      Az 1356. évi Aranybulla VIII. és IX. fejezete. Ez megkérdőjelezte érvényességüket, mivel 

ezeket több mint egy évszázaddal azelőtt adták ki, hogy a világi joghatóságokban a 

fellebbezés hierarchikus eszméje kialakult volna. Az 1495-ös reformországgyűlésen 

bevezetett leválási záradék nem eredményezte a választófejedelmeknek egy évszázaddal 

korábban biztosított kiváltságok automatikus megerősítését; inkább azt mutatta ki, hogy ezek 

a kiváltságok 1495 előttiek, és ezért megkövetelte, hogy e kiváltságok megerősítéséhez jogi 

érvekkel kelljen érvelni. 

        A rajnai választófejedelmeknek - tekintet nélkül kiemelkedő választói funkcióikra és 

arra, hogy a mainzi érsek a császári főkancellári tisztséget is betöltötte - nem sikerült 

fenntartaniuk az Aranybulla fellebbviteli kiváltságait a császári kamarai bíróság felállítása 

után. Csak a területi szuverenitásnak a vesztfáliai békében (1648) és a legfiatalabb 

recesszióban (1654) történt átszervezésével nyerték vissza a korlátlan kiváltságokat. Ez 

rávilágít a császári és a területi joghatóság közötti konfliktusok összetettségére, amelyben a 

választójog nem biztosított automatikusan korlátlan privilégiumot. Ráadásul a területi 

joghatósági szuverenitás rendezése nem volt magától értetődő. A kölni választófejedelem a 

tartományi birtokok (Landstände) ellenállása miatt kénytelen volt lemondó nyilatkozatot tenni 
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a fellebbviteli privilégium gyakorlásáról, és csak 1786-ban, a területi joghatósági szuverenitás 

a kölni választófejedelmi felső fellebbviteli bíróság (Kurkölner Oberappellationsgericht) 

felállításával vált teljessé. A választójogi státusz és a korlátlan fellebbezési privilégium 

közötti kapcsolat egészen a birodalom végéig fennmaradt, amint azt a braunschweigi-

luneburgi (1718), badeni, salzburgi és württembergi (1803) adományok is bizonyítják. Ezek 

egybeestek az adott államok kései választófejedelemséggé emelésével. 

         Csak a szász és a brandenburgi választófejedelmek védték meg sikeresen az Aranybulla 

által biztosított fellebbezési szabadságjogokat. Ezeket a joghatóság alóli mentességgel 

magyarázták, és néha még az immunitas jogi helyzetével is összefüggésbe hozták. A korlátlan 

fellebbezési privilégiumokat 1559-ben Szászország, 1586-ban pedig Brandenburg esetében 

megerősítették; ez a megerősítés kiterjesztette az Aranybullában biztosított jogokat, 

amennyiben az Aranybulla csak az alattvalókra vonatkozott, míg az 1595 utáni privilégiumok 

a választófejedelmek bíróságaira és azok döntéseire vonatkoztak. Az Aranybullában 

biztosított fellebbviteli kiváltságok további érvényességével kapcsolatos vitákon túlmenően a 

fellebbviteli szabadságjogok esetleges újonnan szerzett területekre való kiterjesztése körül is 

volt egy visszatérő második vita. 

        Az első nem választójogi terület, amely korlátlan fellebbezési jogot kapott, a Bajor 

Hercegség volt 1620-ban (1628-ban kiterjesztették, 1683-ban megerősítették, majd 1786-ban 

ismét kiterjesztették). A bajorországi esetet és a Mecklenburgi Hercegséget (amely 1629 és 

1653 között korlátlan privilégiumokat kapott) leszámítva a XVII. század összes Illimitata a 

területi szuverenitás (Landeshoheit) megerősítésének eredménye a Vesztfáliai Békében. A 

Cseh Királyság a legfiatalabb receszszus (164. §) révén szerezte meg a fellebbviteli 

kiváltságot. A svéd király korlátlan fellebbezési privilégiumot szerzett birodalmi 

hűbérbirtokai számára (Osnabrücki békeokmány; IPO, 10. cikk 12. §), kivéve az 

igazságszolgáltatás megtagadása esetén a pomerániai földbirtokok javára szóló 

fenntartást.(Justizverweigerung) vagy a szuverén uralomgyakorlás jogi helyességével 

kapcsolatos aggályok. A Hessen-Kassel (1742) és Hessen-Darmstadt (1747) hercegségekre 

vonatkozó kiváltságok az osztrák örökösödési háború (1740- 8) politikai kontextusában 

születtek. 

       A bírósági igazgatás központosítása, beleértve az egyes felső fellebbviteli bíróságok 

létrehozását, a joghatósági egység előfeltétele volt, és elengedhetetlenül szükséges volt a 

területi igazságszolgáltatási szuverenitás megszilárdításához a westfáliai béke után. Az 

esetleges joghatósági konfliktusok a területi mentességek vagy fellebbezési privilégiumok 

érvényességére vonatkoztak, és nem voltak összefüggésben az igazságszolgáltatást kérők 

státuszával, minőségével vagy rangjával. A fellebbezési privilégiumok nem a bírói hatáskörök 

vagy az adott személy azon jogának védelmét szolgálták, hogy az adott bíróhoz fordulhasson, 

hanem csak a területi szuverén joghatóságának megőrzését célozták a Szent Római Császár 

támadásaival szemben. Annak ellenére, hogy Bodin fogalmilag a joghatóságról a jogalkotásra, 

mint a szuverenitás központi elemére helyezte át a hangsúlyt, a Szent Római Birodalomban a 

területi államépítés versenykontextusa a bírói igazgatást a politikai túlélés központi elemévé 

tette. Bár a felekezeti meghatározottság (Cuius regio, eius religio) a területi politikai hatalom 

visszafordíthatatlan felértékelődését jelentette, a területi egység meghirdetésének lehetősége 

császári szinten ellenintézkedésekkel szembesült. A klerikális fenntartás (geistlichen 

Vorbehalt) állandósította a választófejedelmi kollégium (Kurfürstenkollegium) katolikus 

többségét és végső soron a Habsburg-császárság katolikus identitását. A Szent Római 

Birodalmon belüli korlátokkal szembesülő területi koncentrációs folyamatok Bodin műveinek 

német recepciójában is tükröződtek. A Landesobrigkeit politikai kifejezés, amelyet a XVII. 

századtól kezdve egyre inkább jogi kontextusban használtak, a bodini terminus használata 

nélkül határolta le a területi szuverenitást. A korabeli források mind a "superioritaet"-re 
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utalnak a vesztfáliai békében biztosított ius Territorii et Superioritatis értelmében (V. cikk 30. 

§ és VI. cikk Osnabrücki békeokmány). 

         Csak a porosz hercegség függetlenségét írták le a "Suverenitas, Suverenus und 

Souverenitet" kifejezéssel. A területi szuverenitás abszolutista megszilárdításában központi 

szerepet játszott a választóbrandenburgi területi konglomerátum körüli, Poroszországot 

(Poroszország hercegség, később: Kelet-Poroszország), Kleve, Március, Ravensburg, Minden, 

Magdeburg és Kelet-Pomeránia alkotta jogi és közigazgatási összefonódás. Az 1640-től 1786-

ig tartó dinasztikus folytonosság lehetővé tette a kormányzás irányadó centralizációját, 

amelyet az 1701-es királlyá emelés tovább erősített. Friedrich Vilmos nagyfejedelem titkos 

tanácsának 1651-es kiterjesztése az összes területre együtt járt annak intézményi 

átalakításával a kabineti osztályra (külügyek), a nagykancellár alá tartozó igazságügyi 

osztályra és az egyházi osztályra, ami a pénzügyek és a katonaság központosításának kezdetét 

jelezte. Az 1702-es fellebbviteli privilégium lehetővé tette, hogy 1703-ban felállítsák a felső 

fellebbviteli bíróságot az összes területre vonatkozóan a Monarchia minden területét. Az 

abszolutista közigazgatási reformok közvetlen hatását azonban nem szabad túlbecsülni. A 

centralizációs folyamat továbbra is a jogfosztott tartományi alárendeltek helyi alstruktúrájától 

függött, különösen mivel Brandenburg-Poroszország nagyrészt agrárállam volt. A királyi 

megbízások a vidéki területeken a régi, letelepedett nemesség együttműködése nélkül nem 

voltak működőképesek. 

          A császári birtokok összessége (a birodalmi hűbérbirtokokhoz képest területileg, nem 

pedig osztályvonalak alapján meghatározott) "valódi fenség" és a császár "személyes fensége" 

(Johannes Limnaeus) közötti feszültségek mezeje a Szent Római Birodalmat irregulare 

aliquod corpus, et monstro simile (Servenius de Monzambano, azaz Samuel Pufendorf) néven 

tüntette fel. A birodalmi és a császári birtokok közötti átfedő dualizmus miatt a német 

területeken az abszolutista koncentráció a tartományi birtokokkal és a tartományi birtokok 

közötti kölcsönhatások széles skáláján mozgott. A területi fejedelmek között elmondható, 

hogy voltak helyi "Bossuetek" vagy "Boileau-k" - az abszolutizmus és az isteni jogok hívei -, 

de egyetlen Hobbes sem, akinek Leviatánja negligálta a jog és a prerogatív hatalom közötti 

különbséget. Az uralkodó minden nagyobb területen az egyre növekvő udvari közösség 

középpontjába került, közigazgatási reformokat kezdeményezett, és vállalta a konfliktusok 

kockázatát a birtokok adójóváhagyási jogával szemben az uralkodó bevételi törekvéseivel 

szemben. A birtokok hatása a nemesség királyi tisztként való katonai felhasználása, a helyi 

nemesség és a kormányzati közigazgatás közötti kapcsolatok, valamint a területi uralkodóval 

szembeni nyílt ellenállás között változott. Az uralkodói újítások minden területen találkoztak 

a hagyományos birtokjogi struktúrákkal, és a közvetítő hatalmak megőrizték intézményi 

jelentőségüket. 

       Tekintettel a birodalommal való kapcsolódási ponton fennálló joghatósági konfliktusokra, 

a területi szuverének igyekeztek megszüntetni a nem monarchikus (azaz birtokos) 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Ez elősegítette a közigazgatás és az 

igazságszolgáltatás kapcsolatát a kialakuló abszolutista államban területi szinten, ami az 

uralkodónak tág teret engedett arra, hogy az államépítési folyamatot a közönséges ítéletekkel 

(Rechtssprüche) szemben tekintélyelvű uralkodói döntések (Machtsprüche) kibocsátásával 

kísérje. Az előbbiek nem eredményeztek automatikusan bírói igazságtalanságot, hanem 

pusztán adminisztratív intézkedésként értelmezték őket, hogy a közigazgatást hatékonyabban 

igazítsák az uralkodó érdekeihez. Ennek eredményeképpen az első, ebből az összefüggésből 

fakadó érvek a jogilag illetékes bíró mellett azon az elképzelésen alapultak, hogy a bírói 

ügyeket hatékonyabban végzik hivatásos, elhivatott bírák, mint az uralkodók. Utóbbiak 

természetesen továbbra is fenntartották a megkérdőjelezhetetlen bírói szuverenitást. A 

Machtsprüche első kritikusainak megjelenésével nagyjából egy időben jelent meg 

Montesquieu A törvények szelleme című műve, de a német kontextusban a jogilag kompetens 
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bírónak az volt a védelmi indoka, hogy az uralkodó közigazgatását (beleértve bíróságainak 

szervezetét is) még hatékonyabbá tegye, és nem követelte a bírói szuverenitás alkotmányos 

korlátozását. A német felvilágosult abszolutizmus területi szinten inkább abszolutizmus volt, 

mint felvilágosodás. 

 

 

5. Az Osztrák Ház és a bécsi Aulikus Tanács mentessége 

 

 

Az Ausztria-ház mentessége, amely a Habsburg-császárságnak felelt meg, az 1156-os 

Privilegium Minusig vezethető vissza. A birodalom keretein belül ez egy császári előjogot 

(Reservatrecht) jelentett, és önálló területi joghatóságot eredményezett Ausztriában és annak 

örökös tartományaiban (Erbländer). A császári bíróságok helyébe területi felsőbb bíróságok 

léptek, köztük az Aulikus Tanács (Reichshofrat). A joghatóság, a politikai hatalom és a terület 

határán, a mentesség hatókörén 1508-tól kezdve V. Ferdinánd és V. Károly császárok és a 

birodalmi kamarai bíróság között vita alakult ki. Ennek oka az a Habsburg tendencia volt, 

hogy a mentességet az új területszerzésekre, főként a német délnyugati területeken 

kiterjesztették. E küzdelmek között szerepeltek az 1519 és 1534 között Ausztria által elfoglalt 

Württemberg határozatai elleni fellebbezések. 

       A Szent Római Birodalom és a Habsburg területek számára a bécsi Aulikus Tanács volt a 

legfőbb közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóság, amelynek joghatósága az olasz 

földközi-tengeri partoktól Lengyelországig, Hollandiától Magyarországig terjedt. Kizárólagos 

joghatósága kiterjedt a birodalmi főhatalmi jogokra (iura caesarea reservata), a birodalmi 

kiváltságokra, a nemességekre, a többségi nyilatkozatokra, a birodalmi védelmi politikára és a 

hűbérbirtokokra. I. Ferdinánd 1527-ben az Aulikus Tanács 1527-es reformja egybeesett a 

Privy Council (Geheimer Rat), később Privy Conference, mint zárt vagy tanácsadó testület 

létrehozásával. A curia regisben érvényesülő kollegiális elvnek köszönhetően a privigy 

tanácsosok aulikus tanácsosok is lehettek, és fordítva. A Privy Council létrehozása lehetővé 

tette, hogy az Aulikus Tanács a stilus curiae politikai-diplomáciai módjára a viták rendezésére 

összpontosítson. Ezt erősítette meg az 1559. évi eljárási rend, amely figyelmen kívül hagyta a 

császári kamarai eljárási rend V. cikk 55. § IPO szerinti kötelező jellegét. 

       Függetlenül attól, hogy a korabeli felfogás az Aulikus Tanácsot királyközeli birodalmi 

bíróságként vagy a birodalmi katolicizmus bástyájaként tartja számon, az Aulikus tanácsosok 

alkotmányos birodalmi vitákban hozott jogi döntései a területi egyensúly fenntartására és a 

szövetségi hatalom székhelye és a birodalmi birtokok közötti béke megőrzésére tűntek 

elkötelezettnek. Gyakran kisebb és közepes méretű birtokok és államok indítottak pert az 

Aulikus Tanács előtt, hogy pénzügyi és dinasztikus konfliktusokban megállják a helyüket. 

1620-ban az Aulikus Tanács örökös tartományokra vonatkozó joghatóságát az osztrák udvari 

kancelláriára (Österreichische Hofkanzlei) ruházták, amely intézményileg független volt a 

birodalmi kancelláriától (Reichskanzlei), amely a birodalmi ügyekre vonatkozó hatáskörök 

korlátozása miatt sokat veszített jelentőségéből. A császári kancelláriából való leválás és a 

cseh és magyar kancelláriáknak az osztrák udvari kancellária alá rendelése előrevetítette a VI. 

Károly alatti monarchikus uniót. az 1711. évi osztrák főhercegséget, a Magyar 

Királyságot, a Horvát Királyságot, a Cseh Királyságot, a Milánói Hercegséget, a Nápolyi 

Királyságot és a Szicíliai Királyságot, valamint az osztrák Hollandiát egyesítette. A területi 

birtokok hozzájárulása Mária Terézia örökös jogaihoz az 1713-as pragmatikus szankcióban 

megerősítette a monarchikus uniót, és bizonyította a birtokok dinasztikus lojalitását. 
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6. A kora újkori kasztíliai legfelsőbb bíráskodástól az Audienciák világméretű 

hálózatáig a féltekén átívelő XVI. századi Spanyolországban 

 

 

A tizenharmadik században X. Alfonz (Bölcs Alfonz) kasztíliai király a királyi udvar bírói 

tisztviselőit (alcaldes de Corte) nevezte ki a különböző fejedelemségekből és régiókból, hogy 

tanácsot adjanak neki a legfőbb felelősségében, hogy az alattvalóknak hozzáférhető igazságot 

szolgáltasson ("ultimo garante de la justicia al cual pueden recurrir todos aquellos que sufran 

mengua de derecho"). E bírói személyiségek között, akiknek szerepét először 1274-ben 

dokumentálták, volt egy bíró, aki a közvetlenül a királyhoz intézett kérelmekkel foglalkozott 

(juez de las suplicaciones), egy bíró a peer-joghatóságért, és egy fellebbviteli bírói testület 

(alcaldes de alzadas). Mindazonáltal a legfelsőbb bíráskodás intézményesítése az 

Audienciában újra a királyi bíróságból emelkedett ki. A cortes kérésére nyilvános tárgyalások 

(Audiencias publicas) megtartására királyi tanácsosok (oidores) ültek az ügyekben, egyre 

gyakrabban a király személyes jelenléte nélkül. Az 1371. évi statútummal Kasztília valódi 

audienciájaként történő hivatalos létrehozása azt erősítette meg, hogy az eredetileg hét oidores 

(1432; a büntetőbírák - a caldes del crimen - is ide tartoztak) a királyi udvarban üljön. Ez 

lehetővé tette a kancellária jelenlétét, a hamarosan Audiencia y Chancillería névre keresztelt 

intézmény előfutárát. 1390-re az Audiencia mint királyi fellebbviteli bíróság befejező 

fejlődése az 1385-ben az Audiencia ellenpárjaként alapított Consejo Real párhuzamos 

intézményével szembesült, amely a király véleménye szerint túlságosan függetlenné vált. A 

Consejo tagjait a Siete Partidas különböztette meg a curia regis rendes tanácsosaitól, mint 

különálló "gazdagokat" (ricos homes). Az Audiencia és a Consejo Real közötti joghatósági 

harcok a városok és a magas arisztokrácia (grandes) közötti politikai feszültségeket 

reprezentálják. 

        Kasztília és Aragónia dinasztikus uniója a reyes catholicos alatt a kasztíliai értelmezés 

szerint a királyi soberanía (szuverenitás) vagy poder real absoluto (abszolút királyi hatalom) 

korai abszolutista koncentrációját jelentette. Bár csak az inkvizíció II. Fülöp alatti politikai 

instrumentalizálása volt az, ami megsemmisítette az aragóniai korteusok legendás erejét, az 

egységes spanyol korona kezdetét is jellemzi a a központi királyi hatalom kiterjesztése 

jellemezte. Ez főként a kasztíliai Consejo Realnak mint a királyi hatalom eszközének 

megszilárdításának volt köszönhető a Resuméciós törvényben (Toledo, 1480), amely a tanult 

bírák (letrados) kinevezésével megszüntette a magas arisztokrácia befolyását. Miután Izabella 

1504-ben bekövetkezett halála után az arisztokraták és a városok játékszerévé vált, V. Károly 

egyetemes monarchiájának spanyol alapítása a királyi és a helyi hatásköröket egyesítő többes 

tanácsrendszerre támaszkodott. E poliszinódikus keretek között a Consejo Real, amelyet a 

Kasztíliával kapcsolatos hatásköreinek tisztázása érdekében Consejo Real de Castilla névre 

kereszteltek át, törvénytervezeteket készített, felügyelte a helyi közigazgatást, és fellebbezett 

az Audiencias y Chancillerías ítéletei ellen. Ezen túlmenően visszaszerezte a jogellenes 

királyi rendeletek elleni remonstrációs jogot (replicación), különösen az elismert kiváltságok 

megsértése esetén (Obedézcase, pero no se cumpla). Az V. Károly alatt létező labirintusszerű 

bürokrácia kiterjesztése a bürokratikus abszolutizmusra  Fülöp II. a fellebbviteli bíróságok 

(Audiencias, más néven: Audiencia y Chancilleria, Chancilleria, Corte y Chancilleria), köztük 

Dél-Amerikában a La Plata de los Charcas-i (1559), a San Francisco de Quito-i és a chilei 

(1563). Az európai Audienciák rendszere is a galíciai (1563), sevillai (1566), kanári-szigeteki 

(1568) és mallorcai (1571) Audienciák révén sűrűsödött össze. A Habsburg császárság 

egyetemes tekintélyének elvesztése Károly lemondásával az augsburgi béke (1555) miatt, 

teret engedett a nemzeti monarchiák közötti rivalizálásnak. 
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7. A Svea Fellebbviteli Bíróság mint példakép és a dorpati Fellebbviteli Bíróság mint a 

Svéd Balti Dominium tervezett közös fellebbviteli bírósága 

 

 

1614-ben Stockholmban, a Tre Kronor ("Három korona") kastélyban létrehozták Svealand 

fellebbviteli bíróságát (Svea hovrätt). A II. Gusztáv Adolf király alatt létrehozott bíróság az 

igazságszolgáltatás delegált királyi joghatósággal történő központosításának prototípusa volt, 

és példaképnek szánták valamennyi svéd központi hatóság számára. További fellebbviteli 

bíróságokat alapítottak Finnország és Karéliai Királyság számára ?bóban/Turkuban (1623), a 

Livóniai Lovagrend és Ingria/Kexholm megye számára Dorpatban (1630), valamint Götaland 

számára Jönköpingben (1634). A harmincéves háborúban megszerzett valamennyi német 

tartomány számára 1653-ban a wismari törvényszéket hozták létre fellebbviteli bíróságként. 

Ez az öt balti tartományok fellebbviteli bírósága (amelyet az 1634. évi kormányformával 

egységesítettek) a tartományi legfelsőbb bíráskodást központi szinten igazgatta, és a balti 

domínium (dominium maris baltici) igazságszolgáltatásának integrálásával a jogi 

szuverenitásra (volle Rechtshoheit) törekedett. 

         Ez az integráció figyelembe vette a fellebbviteli bírósági joghatóság helyi jogi 

sajátosságait, és egyúttal lehetővé tette a jog terjesztését az egész birodalomban; tekintettel a 

hatalmas távolságokra ez létfontosságú volt, mivel sem a király, sem bírái nem tudtak 

mindenhol egyidejűleg ítélkezni. A balti térségben végrehajtott számos (általában 

Oroszország ellen irányuló) katonai küldetés miatt a király nem lehetett személyesen jelen a 

királyi tanácsban, ami fokozta a fellebbezések szükségességét. A Svea-fellebbviteli bíróság 

intézményes elkülönítése a curia registől Oxenstierna főkancellár (1583-1654) és az 

abszolutista teoretikus Johan Skytte (1577-1645) kezdeményezésére a tanácsból (drots), a 

nemességből és a tanult bírák soraiból álló kollégiumi bíróságot hozott létre. A középkori 

királyi tisztségekkel megbízott bírák voltak a Lord High Justice és a Lord High Chancellor 

(akik mindketten elnöklő bíróként működtek), a Lord High Steward (riksdrots) és a 

stockholmi stadholder (överst?th?llare), mind a négyen egyidejűleg a Birodalmi Tanács 

(riksr?det) tagjai voltak. Az eredetileg tizennégy (1634 után tizenhat) assessornak jogtudósnak 

kellett lennie, és közöttük volt négy főnemes, négy (később hat) nemes, akiket a tanácsból 

választottak ki, és négy (később hat) köznemes (ofrälse). A Svea udvar magasabb 

tisztségeinek betöltésére történő jelölés a király ügye volt; az uralkodó bírói szuverenitását 

nem negligálta a Svea udvarra mint autonóm intézményre történő delegálás. A Svea Court 

elnöke köteles volt állandóan részt venni a Tanács ülésein. Kollégiumi bíróságként a Svea 

Bíróságnak két ciklusa volt (május-július és szeptember-november), és egy négytagú bizottság 

foglalkozott a folyó ügyekkel (kisebb ügyek és beérkező keresetek) azokban az időszakokban, 

amikor a bíróság nem ülésezett. 

      Első fokon a Svea Bíróság foglalkozott minden különösen súlyos bűncselekménnyel 

(istenkáromlás, hazaárulás, hazugság) és a királyi tisztviselők által elkövetett közfelelősségi 

bűncselekményekkel. A peerek feletti hatáskör kezdetben a birodalmi tanács ellenállásán 

megbukott, de végül 1650-ben létrehozták. A Svea Bíróságot úgy fogalmazták meg, mint a 

végső fokon eljáró bíróságot minden polgári és büntetőügyben: a polgárok számára a városi 

bíróságokon (kämnersrätt és r?dstugurätt), valamint a gazdák számára a járásbíróságokon 

(häradsrätt és lagmansrätt). A Svea bíróság ítéletei azonban királyi előjog alapján 

felülvizsgálhatók voltak a birodalmi tanácsban, a polgárok középkori jogának eredményeként, 

hogy a királyhoz fellebbezhettek (beneficium revisionis). Kiegészítő értelemben az uralkodó a 

bírói szuverenitásából megtartotta a Svea Court of Appeal ítéleteinek felülvizsgálatára 

vonatkozó királyi jogát, amelyet a Tanácson keresztül gyakorolt. A Svea Bíróságnak ezt a 

felülvizsgálaton keresztül a király személyes joghatóságának való alárendeltségét 1615-ben 

vezették be a fellebbviteli bíróság eljárási szabályzatának (Rätteg?ngs-Process) királyi 
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megerősítésével. Ez volt a kiindulópontja annak a folyamatnak, amely a Birodalmi Tanácsot 

részben a legfelsőbb királyi bírósággá alakította át. 

      XI. Károly kisebbsége idején (1660-72) 1660-tól kezdve a Birodalmi Tanácsban külön 

szekciót hoztak létre ezekkel a felülvizsgálatokkal kapcsolatban. A Tanácsnak ezt a részét, 

amelynek elnöke a király volt, "igazságügyi felülvizsgálat"-nak (Justitierevision) nevezték. 

Annak ellenére, hogy a felülvizsgálat rendkívüli jogi jellege miatt nem volt közönséges 

jogorvoslati lehetőség, a gyakorlatban a Tanács felülvizsgálati részlege állandó királyi 

bírósággá fejlődött. 

        Fenntartott bírói funkciójukat figyelmen kívül hagyva, mint minden tanácsost, a revíziós 

tanácsosokat is a király akarata szerint nevezték ki és bocsátották el. A királyi bírósági ülések 

előkészítését és az ügyek zárt ülésen történő ismertetését hivatásos jogászok végezték, akik 

köztisztviselőként (revisionssekreterare) tevékenykedtek. Ezek az előkészítő hatáskörrel 

rendelkező jogászok 1669-ben megalakították az "alsó igazságügyi felülvizsgálatot" (Nedre 

justitierevision), amelyet később önálló hatóságként (revisionskollegium) szerveztek meg. Az 

abszolutizmus idején az "igazságügyi felülvizsgálatot" (justitierevision) a kormány külön 

részlegeként (Övre justitierevisionen) konszolidálták. 1700-tól kezdve XII. Károlyt hadjáratok 

miatt külföldön tartották, ezért a Justitierevision gyakorolta a legfőbb királyi bírói hatalmat, a 

király képviseletében. 

        A királyi revízió létrehozása nemcsak a korona megerősítését jelentette, hanem bevezette 

a fellebbviteli hierarchia hármas tagozódását, amely a birodalmi tanácsból, a Svea hofrättből 

és az ?bo/Turku, Dorpat, Jönköping és Wismar más fellebbviteli bíróságaiból állt, és így a 

Svea hofrättet fellebbviteli bírósággá alakította át. A császári birtokok sikertelenül igyekeztek 

a királyi revíziót mint a formális fellebbezés szintjén felüli királyi enyhítést (beneficium 

revisionis) nyújtó "méltányos" jogorvoslatot szabályozni az 1615. évi császári eljárási 

szabályzatban (35. §). A felülvizsgálati részlegnek a Tanácstól mint legfelsőbb királyi 

bíróságtól való megkülönböztetése az eljárási jog és a legfelsőbb bíráskodás birodalom-szerte 

történő "arisztokratizálódását" eredményezte. Továbbá a svéd jogrendszer "központi 

európaizálódása" a francia parlementek és a német birodalmi kamarai bíróság közvetítő 

külföldi példáin keresztül a római kánoni jogból (fellebbezési fokozatok, eljárásjog) levont 

tanulságokra épült. Svédország nagyhatalmi felemelkedését a XVII. században több jogi kar 

alapítása kísérte. A fellebbviteli bíróságok a formális jogi képzés központjaivá váltak a 

hallgató gyakornokok auskultanterként történő képzésével. Finnországban 1640-ben 

egyetemet alapítottak Turku városában; a balti államokban pedig a tartományokban, 1630-ban 

egy másik egyetemet alapítottak Tartuban (Dorpat), az 1648-as westfáliai béke után pedig a 

svéd király, mint pomerániai herceg, újjáépítette a középkori egyetemet Greifswaldban 

(amely 1456-ra nyúlik vissza). A lundi egyetemet 1668-ban alapították. 

       A svéd terjeszkedés során a balti térségben Livona, Reval (Tallinn) és Riga városaival 

együtt 1621-ben svéd fennhatóság alá került (Svea fellebbviteli bíróság), amelyet az 1629-es 

altmarki fegyverszünet (Stary Targ-i szerződés) megerősített. A dorpati fellebbviteli bíróság a 

tervek szerint az összes svéd balti tartomány közös fellebbviteli bírósága lett volna, és így 

összekötő kapocsként szolgált volna a központi curia regis és a balti helyi bírósági rendszerek 

között, betartva Johan Skytte "pro rege, lege, grege" ("a király határozza meg a törvényt") 

maximáját. A főkormányzó és a dorpati fellebbviteli bíróság elnöke mint a legfőbb királyi 

képviselők a monarchikus uralom megbízottjai voltak Livónia, Ingria és Kexholm megye 

felett, hierarchikus vitáik pedig akadályozták a bírósági ítéletek végrehajtását. Míg a bíróság 

nyelve a német volt, a kancellária személyzetének központi kinevezése a a svéd egységes 

integráció (försvenskning) fontos eleme volt 1680 óta, vagyis a szkíni háború (1675-9) után. 

Ez annál is inkább így volt, mivel a dorpati fellebbviteli bíróság volt illetékes az externa 

ecclesiae tekintetében a svéd (lutheránus) bírósági alkotmány 1687-es bevezetése után a balti 

tartományokban. A Svédországból származó lutheránus lelkészek és tanítók közigazgatási 
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alávetése a dorpáti fellebbviteli bíróság alá tette az utóbbiakat a kora újkori egyesült svéd 

birodalom és a király summus episcopusaként való szolgálatára. Riga és Reval hanzavárosok, 

valamint az Észt Hercegség mentesültek a dorpati fellebbviteli bíróság joghatósága alól, és 

jogukban állt azonnal a stockholmi Svea fellebbviteli bírósághoz fellebbezni. Ez jól 

szemlélteti a svéd törekvéseket, hogy a Dominium maris Baltici-t a Hanza jogrendszerének és 

a lübecki kormányzásnak az alternatívájaként alkalmazzák. Az észt és a svéd nemesség 

egyenlő jogai a Svea Fellebbviteli Bíróság közös forum privilegiatumán keresztül a helyi 

kiváltságok megszüntetését célozták. A német-római jogban (ahogyan az Észtországban 

kialakult) és a Lübecker városi jogban (amelyet Rigában és Revalban érvényesítettek) 

folytatott peres eljárások azonban a tartományi jogi koncepciókat tették láthatóvá a Svea 

hofrätt előtt, így fenntartották azokat a helyi kiváltságokat, amelyeket a svéd törvényhozás 

megpróbált megszüntetni. Ez az udvari közigazgatás abszolutista integrációjának markáns 

módosítása volt. 

        Az úgynevezett szabadság korszakában (frihetsiden; 1719-92) a svéd birodalom birtokai 

átfogó bírói hatalomra tettek szert, és lehetővé tették a Justitierevision határozatainak további 

felülvizsgálatát saját parlamentjük (riksdag) előtt. Mire III. Gusztáv 1771-ben trónra lépett, a 

két uralkodó politikai frakció - a sapkák (nattmössor) és a kalaposok (hattar) - közötti 

parlamenti szabadságkorszak véget ért. A királyi bírói szuverenitás helyreállítása az 1772-es 

alkotmányban megteremtette az alapot az új legfelsőbb bíróság (Högsta domstolen) 

felállításához, amelyre 1789-ben került sor. Ennek elnöke a király volt, aki két szavazattal és 

egy további döntő szavazattal (votum decisivum) rendelkezett. Folyamatos befolyást 

tartogatott a nemesség, amely a bírák felét (összesen tizenkettőt) adta. A legfelsőbb bírákat 

három évre bízták meg, és újbóli kinevezésük a királyi szimpátiától függött. 

 

 

8. Lengyelország-Litvánia 

 

 

A Jagellók (1386-1572) alatt a király mint legfőbb bíró bármilyen ügyet elhívhatott a nemesi 

és nemesi bíróságoktól, hogy maga előtt tárgyalja meg. Ezek az ügyek a földügyek (iudicia 

terrestria), a katonai ügyek (iudicia castrensia) és a határügyek (iudicia succameralia) 

kategóriájába tartoztak. A király tulajdonképpen a legsúlyosabb bűncselekmények és a 

koronát érintő pénzügyi ügyek elbírálására korlátozódott. A királyi joghatóságot a király által 

kinevezett szenátorok gyakorolták, akik vagy a Szejmbíróságon (Sšd sejmowy) vagy a 

Fellebbviteli Bíróságon ültek (Sšd assesorski), amely továbbra is a Jagelló-kúria szerves 

részét képezte. A lengyel szakirodalom 1523-ig nem ismeri a Sady ziemskie, grodzkie vagy 

wiecowe ítéletei elleni fellebbezéseket. A király egy vagy több személyt is kijelölhetett egy 

adott ügy elbírálására. Az ilyen bíróságot Sšd Komisarski-nak nevezték, és hatásköre az adott 

ügyre korlátozódott. A szejmbíróságon a király személyesen vett részt, a fellebbviteli 

bíróságon pedig a királyi kancellár elnökölt. A szenátorok egyidejűleg annak a vajdaságnak 

vagy tartománynak a legfelsőbb helyi bíróságának (Sšd ziemski) a tagjaiként is szolgáltak, 

amelyben a király ideiglenesen tartózkodott. Ez jól szemlélteti a Sšdy ziemskie átalakulását a 

Jagellók uralkodása alatt a király bíróságaiból a nemesség bíróságává, ahol a bírákat, az 

úgynevezett iudex terrestriseket az adott tartomány nemesei kezdték választani. 

       1569-től kezdve a lengyel nemesség a Lengyel-Litván Nemzetközösségen 

(Rzeczpospolita) belül saját, a királytól független és a király jelenlétén kívül ülésező 

legfelsőbb bíróságot kapott: 1578-ban létrehozták a Koronai Törvényszéket (Trybunał 

Koronny), amelyet 1581-ben lemásolt a Litván Nagyhercegség Főtörvényszéke, amely csak a 

iudicium compositum sajátosságában tért el a Koronai Törvényszék mintájától. Az 1791 előtti 

Lengyelországban a legfelsőbb bírói hatalom a Koronatörvényszék marsallját (marszałek) 
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illette meg, akit a törvényszék bírái titkos választáson választottak. A koronatörvényszék 

különbözött az egyházi ítélőszéktől, amely külön bíróság volt, amelynek elnöke egy elnök 

(prezydent) volt; ez az elnök a gnieznói székesegyházi káptalan arisztokrata egyházi személy 

volt, ahol a lengyel prímás székhelye volt. Az egyházi ítélőszék az egyházzal kapcsolatos 

ügyekkel foglalkozott. A koronabíróság joghatósága azonban kiterjedt Nagy-Lengyelországra 

(Wielkopolska), beleértve Mazóviát és a Királyi Poroszországot, valamint Kis-

Lengyelországra (Małopolska), beleértve Ukrajna egyes területeit. A XVII. század közepén és 

a XVIII. század folyamán bekövetkezett területi változásokat a Koronatörvényszék változó 

területi hatásköre térképezte fel. A bíróság tárgyalta a nemesi pártok polgári és büntetőjogi 

fellebbezéseit, a nemesek és egyháziak közötti vegyes ügyeket (causae mixtae), a 

törvényszékkel szembeni beavatkozási ügyeket, valamint a Szejm képviselői által és ellen 

elkövetett bűncselekményeket. A vegyes ügyekben az elnök alatt egyenlő számú egyházi és 

világi bíró ítélkezett; maga az elnök volt az egyetlen egyházi bíró, aki az egyháziakkal 

szembeni fegyelmi előjogán túl világi vitákban is részt vett. A Nagy-Lengyelországra 

vonatkozó őszi és téli üléseket (kadencje) Piotrkówban, a Kis-Lengyelországra vonatkozó 

nyári és tavaszi üléseket pedig Lublinban tartották. Nem volt külön bírósági kancellária, a 

helyi jegyzők támogatták a keresetek és ítéletek megírását. A tárgyalás szóbeli volt, és a 

feleket ügyvédek (palestra) képviselték. Az ítéleteket egyhangúlag kellett meghozni, és be 

kellett jegyezni a határozatok külön nyilvántartásába, amelyről másolatot készítettek a 

terjesztés céljából. A bírákat a helyi nemességből választották a területi gyűléseken (szejmik), 

minden vajdaságból két bírót választottak. A hivatásos bírák hiánya és az állandó választás 

(minden egyes vajdaságból vagy székesegyházi káptalanból) akadályozta a hivatásos 

közigazgatás kialakulását. A koronabírák választhatósága és a választások éves ciklusa (amely 

négyéves várakozási idő után megismételhető, ha egyhangúlag történik) a (arisztokratikus) 

egyenlőség és a koronától való függetlenség elvét volt hivatott hangsúlyozni, szemben a régi 

köztársasági pacta conventa szükséges királyi megfeleléssel. Valójában a koronabíróság 

bíráinak választhatósága megnyitotta a bíróság összetételét a szavazatvásárlók beavatkozása 

előtt. A törvényszék híres volt a képviselők hírhedt korrupciójáról, és a Szejm többször is 

vállalkozott a megváltoztatására, különösen egy 1726-os törvénnyel, de mindig sikertelenül. 

A Trybunał Koronny döntéseit csak a Szejm Bírósága (Sšd sejmowy) változtathatta meg. 

Ennek ellenére 1791-ben a májusi alkotmány a választási bírói megbízatást "a nemzet által 

adott megbízatásként" említette, és a bírói esküt a becsületes és lelkiismeretes teljesítés 

ígéretéhez kötötte. Mint minden más kora újkori legfelsőbb bíróság esetében, a Korona 

Törvényszék genezise is mutatja a sajátos és összetett kölcsönhatást ajoghatóság, politikai 

hatalom és terület között. 
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                  31. Közjog a mai értelemben vett közjog előtt 
                                                      Bernardo Sordi 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A fejezet elemzi a közjog és a magánjog közötti különbségtétel történelmi jelentőségét. A 

pontos és távoli római eredet ellenére ez a megkülönböztetés csak a XIX. század elején vált 

döntő fontosságú dichotómiává a kontinentális Európában, Kant és Savigny elméleti 

premisszáinak köszönhetően. Addig a közjog nagyon különböző utakat járt be. 

Franciaországban a XVI. században a közjog párhuzamosan haladt a nemzeti állam 

fejlődésével; Németországban a Szent Római Birodalommal állt párhuzamban, annak 

fokozatos hanyatlása ellenére. Olaszországban a "közjog" kifejezés csak a tizennyolcadik 

század végén jelent meg, szinte a francia forradalom okozta szakadással egy időben. 

Angliában az egyéni jogok fejlődése a XVI. és a XVII. század között utat engedett a modern 

alkotmányosságnak, ugyanakkor a common law-t eredendően immunissá tette a magán-

közjogi dichotómiára. 

Kulcsszavak: közjog, magánjog, államalakulat, kora újkori Európa, Franciaország, 

Németország, Anglia, Olaszország, angol forradalom, francia forradalom, francia forradalom. 

 

 

 

I. Ius Publicum: egy ősi és egy teljesen új fogalom 

 

 

A magánjog és a közjog közötti híres megkülönböztetést, 1amely Ulpianusra, a Kr. u. 228-ban 

elhunyt római jogtudósra vezethető vissza, Justinianus Corpus iuris civilisének (Kr. u. 530-3) 

összeállítói a Digesta és Institutiones legelső töredékeiben a jog és az igazságszolgáltatás 

általános elvei közé illesztették: ez emlékeztet bennünket arra, hogy a ius publicum ősi 

kifejezés. Nem meglepő tehát, hogy a kontinentális jogi kultúra egészen a huszadik századig 

úgy vélte, hogy ez a közjog és a magánjog közötti különbségtétel és döntő kettősség. Úgy 

tekintették, mint a jogrendszer alapvető, a priori megkülönböztetése, amely képes a 

jogterületet teljesen körülzárni és kimeríteni annak belső következményeit; állandóan használt 

és bizonyos mértékig változatlan, látszólag immunis a történelem fejlődésére. 

       Amint az a címből is kiderülhet, ez a fejezet egy másfajta tudatosságot fejez ki, amelyet a 

jelen kötet összehasonlító perspektívája is alátámaszt; vagyis azt a meggyőződést, hogy a 

hatalmi viszonyok jogi keretek között történő meghatározása a modernitás tipikus, ha nem is 

sajátos kérdése. A közjog így már nem jelenik meg a nyugati történelem vitathatatlan 

állandójaként, mint a fent említett hagyományos, szilárdan a tizenkilencedik században 

gyökerező értelmezésben. Éppen ellenkezőleg, olyan jogi keretről van szó, amely sajátos 

történelmi jelleggel, kronológiákkal, útvonalakkal rendelkezik - amelyek korántsem 

feltétlenül esnek egybe -, és ezért tartalma az idők folyamán változik. 

        Ezt a tudatosságot erősíti egyrészt a közjog kifejezés kései angol használata, másrészt az 

a körülmény, hogy még a kontinentális Európában is, ahol a ius commune korszakában a 

római jog forrásai széles körben elterjedtek, a ius privatum és a ius publicum közötti 

különbségtételt viszonylag kevéssé használták a jogi kultúrában vagy a bírósági ítéletekben, 
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legalábbis a XVI. század elejéig. Maga a ius publicum kifejezés nem gyakran jelent meg a 

jogtudósok lapjain, akik hajlamosak voltak arra, hogy a jogrendszert, amelyben elmerültek, ne 

a köz és a magánélet közötti dichotómia, hanem más megkülönböztetések szerint ábrázolják: 

ius divinum/ius humanum; ius civile/ius canonicum; ius commune/iura propria. 

       A közjog tehát egyrészt ősi, távoli lexikális eredetű kifejezés. Másrészt, legalábbis a XVI. 

század közepétől kezdődően, nagyon is új kifejezés, amely új életre kelt és új szemantikai 

értékekkel ruházódott fel, a különböző utak szerint, amelyeket az alábbiakban röviden 

megpróbálunk felvázolni. A közjog és a magánjog közötti különbségtétel csak ettől kezdve 

szűnt meg egyszerűen a jogtudomány két különböző megközelítése (positiones studii) közötti 

különbségtételnek, egy szemléltető és tanítási célokra használt kifejezésnek lenni, és kezdte a 

politikai hatalom és a politikai tekintély jogi értelmezését posztulálni, vagyis éppen azt a 

hatalmat, amely Európa-szerte modern államformákban kezdett kiépülni. 

 

 

II. Ius Publicum: Az első lépések egy tipikusan modern identitás felé 

 

 

A középkori jogtudósok, a római jog forrásainak gondos kommentátorai nem lehettek 

ismeretlenek Ulpianus megkülönböztetése előtt. Ami azonban az értelmezési folyamatukra 

jellemző bőséges szabadságban érvényesült, az egy szilárd, egységes képviselet volt. a 

jognak. A tizenharmadik század elején a bolognai jogász, Azzone megerősítette, hogy 

"publicum et privatum non sunt species iuris, sed assignentur res, vel personae, super quibus 

posita sunt iura". 3A jelentést Francesco Calasso így magyarázta: "a publicum és privatum 

nem a jog, amely egy és oszthatatlan, hanem a jogrend által szabályozott viszonyok (res) vagy 

személyek (personae)".4 A középkorban tehát a jog nem ismert megosztottságot: egységes 

maradt. Közjog még nem létezett a jogrendszer dichotóm szférájaként. Csak olyan személyek 

és viszonyok léteztek, amelyeket "nyilvánosnak" lehetett nevezni. A közjog és a magánjog a 

szilárdan egységes jog "ideális egységében" konvergált. 5 

      Három évszázaddal később a dolgok lényegében nem változtak. A mos gallicusi 

humanisták, annak ellenére, hogy a kora újkor legdinamikusabb intézményi laboratóriumában 

- a Francia Királyságban - merültek el, a korábbi keretek között maradtak. Bizonyos, hogy a 

jogi humanizmus új racionalista és szisztematikus szelleme, valamint a római forrásokban 

rögzített fogalmak és elvek gátlástalanabb kritikai értékelése arra késztette a jogászokat, hogy 

frissítsék definícióikat. Még a ius civile hívei is, François Connan-tól Hugues Doneau-ig, 

érzékelték az új határok kijelölésének szükségességét. El kellett határolniuk a polgári jog 

hagyományos területét a "közjoghoz" képest, amely a katonai ügyektől az adóügyekig, a 

joghatósági állam egyre szerteágazóbb szerkezetéig túlterjedt a Corpus iuris által 

meghatározott szűk határokat. Ezért Ulpian megkülönböztetése ismét előkerült, de a "közjog" 

továbbra is a jogtudós megfigyelőrendszerének hátterében maradt. A ius publicum továbbra is 

marginális és szubszidiárius funkciót töltött be a ius civile-vel szemben, amelyről 

megerősítést nyert, hogy a jogrendszer elsődleges és pótolhatatlan pillére. A humanisták, bár 

elkezdték feleleveníteni az ókori megkülönböztetést, maguk is nagyon messze voltak tehát 

attól, hogy egy új jogágat különítsenek el, és mindenekelőtt attól, hogy azt az állammal 

azonosítsák. Pedig az állam már a XVI. századi politikai irodalomban, Nicol? Machiavellitől 

Jean Bodinon át Giovanni Boteróig, kezdett pontos elismerést nyerni, mint egy teljesen újfajta 

uralkodó entitás. Bár az állam így kezdett materializálódni a tizenhatodik század politikai 

lexikonjában, a közjog még nem volt önálló jogterület; szerepe arra korlátozódott, hogy 

egyszerűen összefoglalja azt a néhány szabályt, amely az utilitas publica nevében korrigálja - 

szinte mintha sajátos jog lenne - a köznapi szabályokat. 6 
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        A francia jogászok csak a XVI. század végén szélesítették ki a magánjog és a közjog 

közötti szakadékot. Ezt egyértelműen tanúsítja Charondas Le Caron, aki humanista volt, de 

egyben a francia nemzeti jog szakértője is. A római források és meghatározások továbbra is a 

kiindulópontot jelentették. A jogászok figyelme azonban most már az állam nehézkes 

jelenléte által körülhatárolt új területre kezdett összpontosulni. A Le Caron a droit français 

egyik első átfogó áttekintő művében egy általánosabb értelmű, programszerűen 

megfogalmazott definíciót kínált, amely az akkori francia helyzet leírására szolgál. A közjog a 

jog tárgyának leíró elemévé vált; saját rendszerező rangjára emelkedett; most már képes volt a 

jogrendszer bőséges szféráinak szabályozására. Bekerült könyve tartalomjegyzékébe, és 

azonnal sajátos jelentéstartalmat kapott, amely annak ellenére, hogy még mindig a római jogi 

definíciók lexikonjához kötődött, egy új és más valóságot idézett fel: a modern valóságot. 

        Egy olyan intézményi keretben, amelyben a hatalom koncentrálódásának első folyamata 

zajlott, és amelyben "e birodalom szuverenitása" kizárólag a királyt illette meg, a közjog "az 

volt, ami a nemzetközösség létrehozására vonatkozott". "A közjog az államra, a pénzügyekre 

és a bírákra terjed ki".7Míg a magánjog az egyes polgárok magánhasznát tekintette, addig a 

közjog az egész köztársaság közhasznát. És a közjog a szuveréntől a legalacsonyabb 

magisztrátusig terjedő parancsnoki láncban épült fel: a hatáskörök, a hatóságok és a 

joghatóságok olyan összefonódása, amely nélkül "az állam nem létezhet és nem maradhat 

fenn". A 8XVI. század végén a joghatósági államnak, a magisztrátusok piramisával, már 

kezdett szüksége lenni az első sajátos jogi konfigurációra. 

 

 

III. A német tapasztalatok: Római Birodalomban 

 

Németországban is a XVII. század elején jelentek meg az első közjogi művek (disputationes 

ex iure publico). Eleinte csendesen. Nem voltak kiemelkedő szerzők. Semmi hirtelen 

modernizáció. Az eredet akadémikus volt, bár elsősorban a lutheránus egyetemekre 

korlátozódott. Ráadásul a körülmények, amelyek ezt a lassú megjelenést kísérték, nagyon is 

különböztek a francia kontextusban tapasztaltaktól. A valóságot megzavarta a protestáns 

reformációt követő vallási konfliktus. A terület továbbra is politikailag széttagolt és 

eredendően pluralista volt, a gyenge birodalmi keret volt az egyetlen egységesítő elem. Az 

állami hatalomkoncentrációra való törekvés, amelynek súlya azonnal érezhető volt 

Franciaországban a szuverenitás és a République szoros összekapcsolódásán keresztül 

éreztette hatását, Németországban a jogászok figyelmét nem összpontosította olyan gyorsan. 

       A "nyilvános" szféra e fokozatos autonómiája felé más tényezők is nyomást gyakoroltak: 

a római jog recepciójának újkori megszilárdulása német földön, majd a tudósok és a 

bíróságok körében egyaránt elterjedt egy olyan droit savant, amely kifinomult római 

definíciókkal és fogalmakkal foglalkozott, beleértve pontosan Ulpianus megkülönböztetését. 

Emellett egyre nagyobb szerepet kapott a birodalmi kamarai bíróság (Reichskammergericht), 

nemcsak mint a gyakorlati recepció eszköze, hanem mint olyan 9lehetséges joghatóság is, 

amely képes volt jogi megoldást biztosítani a birtokok, vallási felekezetek és területek közötti 

konfliktusokra. Jelen volt továbbá a jogalkotás "alkotmányos" rangot, az Aranybullától 

(Goldene Bulle) az augsburgi békén át a birodalmi kamara és a pfalzi bíróságok statútumaiig, 

amelyek a birodalom hivatalos szerveinek tevékenységét kísérték, és szabályozták a bonyolult 

választási mechanizmusokat és a "Mitregierung der Reichsständen", a birodalmi birtokok 

kormányzásban való részvételét. 10 

       Egy "új" jogi doktrína kezdett tehát kialakulni, amelyet kifejezetten "közjogként" kezdtek 

meghatározni. Ez a "közjog" azonban nem az állami szuverenitás közvetlen kivetüléseként 

jelent meg, hanem az államon túlmutatva a birodalom összetett és területfeletti dimenziója 

felé. Úgy jelent meg, mint különböző ügyek, ágazatok és területek (mindenekelőtt a 
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joghatóság és a királyi előjogok) egyszerű tartálya, amely különbözött és különbözött a ius 

civile-től, és a meglévő felekezeti és területi pluralizmus szabályozására szolgált. Ez egyre 

nagyobb figyelmet keltett az írott irodalomban, amelyben az arisztotelészi jellegű politikai 

értekezések fokozatosan teljesen új típusú jogértelmezéssé alakultak át: olyan irodalom, 

amelyre kétségtelenül hatással volt a római jog recepciójából eredő tudományosság, de 

tartalma nagyrészt túllépett a római jogon, amely még a klasszikus forrásokig visszanyúlva is 

igen keveset kínált a közjog témájában. 

        Németországban tehát - ellentétben Franciaországgal - a birodalom és nem az állam volt 

az, amely lassan a közjogi tudományok autonómiája felé haladt: egy "német" birodalom, egy 

"modern" birodalom, amely már távol állt a szilárdan egységes Respublica christiana 

középkori univerzalizmusától, területileg körülhatárolt és immár több felekezetű. Egy közjog, 

amely német földön tehát mindenekelőtt egy Ius publicum imperii romano-germanici volt: a 

Német Birodalom közjoga. Éppen ezért e közjog forrásai nem támaszkodhattak kizárólag a 

római jog által nyújtott szűkszavú jelzésekre, és a nemzeti nyelvvel, történelemmel és 

hagyományokkal kellett gazdagítani őket. 

       A birodalom összetett szövetségi struktúrája, amely számtalan autonóm közösséget 

foglalt magába egy olyan területi kontextusban, amelyből hiányzott az egységes politikai és 

közigazgatási központnak tekinthető főváros, szükségszerűen feltételezett egy Ius publicum 

territoriale-t, és így egy maiestas-t, egy Landeshoheit-t, a birodalmi keretek között egyesített 

különböző politikai közösségek (Respublicae Germaniae Speciales) területi szuverenitását is. 

Ez a területi közjog azonban nemcsak az egyetemi oktatás perifériájára szorult vissza, amely 

továbbra is határozottan a birodalmi jogra összpontosított, hanem - még a későbbi 

értekezésekben is - az általános keretbe ágyazva maradt, az egész kompozíció lényeges, de 

másodlagos eleme. A közjog továbbra is a hatalmak (potestátusok) kaszkádján belül volt 

körülhatárolva, képtelen volt - ha csak közvetve is - eljutni a polgárok szintjére, kapcsolatba 

kerülni a hatalom alanyaival. 

       A helyzet az 1648-as westfáliai béke után sem változott jelentősen. Samuel Pufendorf De 

statu Imperii germanici című művétől (1667) Johann Jacob Moser Compendiumán (1731) át 

Johann Stephan Pütter Elementa című művéig (1754)11 továbbra is a birodalom, mint 

közösségek konglomerátuma, mint "egy mitikus fenevadhoz hasonló szabálytalan test" 12állt 

a közjogi birodalom középpontjában. És a definíciós törekvések a birodalomra koncentráltak; 

az általános elvek megfogalmazásához szükséges anyagokat innen merítették. "A német 

közjog" - írta Pütter, a birodalmi közjog vezető XVIII. századi képviselője, a Ius publicum 

imperii professzora, a XVIII. századi Göttingen kulturális és tudományos életének egyik 

legkiemelkedőbb alakja, akinek egyeteme gyorsan egész Európa egyik legnevesebb és 

legnemzetközibb oktatási központjává vált - "a Német Birodalom hatóságainak és 

kötelezettségeinek összessége: azok a hatalmak, amelyek a polgári kormányzatot (imperium 

civile) alkotják". 13 

        A XVII. és a XVIII. század között Németországban tehát a birodalom továbbra is 

jelentős jogi komplexitású intézményi struktúrát alkotott. Ez az egyszerű keret azonban arra 

volt hivatott, hogy egyre gyengébbé váljon. A szuverenitás koncentrációjának területei 

máshol helyezkedtek el, mivel ekkorra már visszafordíthatatlanul területi dimenzióba 

helyeződtek át. A birodalom a korporatív társadalom képviseletére, a szavazásra, a körzetek 

megszervezésére és mindenekelőtt a joghatósági eljárások kidolgozására szorítkozott, 

amelyeknek azonban nem sikerült az alattvalókat és a területet közvetlen uralmi viszonyba 

hozniuk. Németország nem vált egységes állammá; összetett állam maradt. ("ein 

zusammengesetzer Staatskörper"14 ). És ez a gótikus építészet továbbra is a Ius publicum 

középpontjában állt. 

        Minden bizonnyal a Pütter által nyújtott figyelemre méltó tabló, amelyet a XVIII. század 

második felében többször is aktualizáltak, azt mutatja, hogy a közjog ekkorra már képes volt 
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megtestesíteni a kialakulóban lévő területi államhatalmat, képes volt rekonstruálni a iura 

maiestatica szövetét, és képes volt összefonni birodalmat és területeket, a regimen Cesareust 

és a regimen territorialist, messze túl a császár és a területi urak közötti személyes 

kapcsolatokon. A figyelem végső soron a belső biztonságot garantáló hatalmakra - 

"igazságszolgáltatási, büntető- és rendőri hatalom15" - irányult, amelyek egyre inkább az 

Ancien Régime államiságának pillérévé váltak - amint látni fogjuk. A Ius publicum Imperii 

romano-germanici héja azonban még sokáig, gyakorlatilag a XIX. század elejéig fennmarad, 

miközben a közjog és az államhatalom felemelkedése közötti ölelés továbbra is a háttérben 

marad. 16 

 

 

IV. Franciaország: Franciaország: Közjog és nemzetállam 

 

 

Mint láttuk, Charondas Le Caron először is képes volt egy olyan meghatározó keretet 

létrehozni, amely a droit publicot egy egyszerű jogág (positio studii) törékeny római jogi 

alapú burkából kihúzta, hogy azt a szuverenitás és a République azonosságán alapuló, teljesen 

új irányba terelje. Bodin öröksége meghatározónak bizonyult a fogalmak és a terminológia 

megválasztása, sőt a köznyelv használata tekintetében is, amelyet azonnal átvettek a közjogi 

témájú új tárgykör közvetítésének nyelveként. Ez további különbséget jelentett 

Németországhoz képest, ahol, mint láttuk, a latin nyelv szilárd tudományos túlsúlyt tartott 

fenn a jogtudományok területén egészen a tizennyolcadik századig. Franciaországban ezzel 

szemben, éppen a "discours sur la Republique" révén, amelyet Bodin 1576-ban bátran vállalt, 

"a latin nyelvi források" ekkorra már szinte teljesen eltűntek. 17 

      A Les Six Livres de la République tehát döntő fordulópontot jelentett. Mindenekelőtt az 

első könyv néhány jól ismert passzusának meghatározó ereje új életet 18lehelt az Ulpian 

exanima megkülönböztetésébe. Egy erőteljes jogi modernitás indult el, amely nem nélkülözte 

a középkori arisztoteliánizmussal és annak a családtól a République-ig természetesen 

emelkedő hierarchiájával való szoros kapcsolatot, de amely éppen az állam és a szuverenitás 

fogalma révén képes volt mélyreható szemantikai forradalmat előidézni: egy olyan 

forradalmat, amely tökéletesen kifejezte a terület kormányzatának azt a teljesen új formáját, 

amely most először kapta az Estat nevet - immár abszolút módon, és nem igényelve többé a 

genitivusok meghatározását. Ez a forradalom olyan mélyreható volt, hogy új paradigmát talált 

ki, amely az államot és a szuverenitást mint eredeti és kizárólagos, minden más hatalomtól 

lényegében különböző hatalmat elválaszthatatlanul összekapcsolta, és ezzel olyan utat jelölt 

ki, amelyről a modern közjog soha többé nem tért le. 

        Ismét Bodin volt az, aki a lehetséges tartalmak sorát kínálta fel: egyrészt "a szuverenitás 

valódi attribútumait" felsorolva, a törvényhozó 19hatalomtól a bírák kinevezésén át a 

monetáris és fiskális politikáig. Másfelől, azáltal, hogy felajánlotta a magisztrátusok keretének 

leíró koordinátáit, amelyek révén a szuverenitás és a République konkrétan kézzelfoghatóvá 

vált. Különösen ez a második szempont keltette fel az új droit public jogászainak figyelmét, 

akik arra voltak hivatottak, hogy formát és tartalmat adjanak annak a hatalmas apparátusnak, 

amelyet a nemzeti monarchiák a terület hatékony kormányzása érdekében építettek ki. Bodin 

már kidolgozott néhány fontos osztályozást. A közapparátust két nagy formai kategóriára 

osztotta: hivatalok (rendes, állandó kinevezések) és bizottságok ("a bizottság feltételeiben 

meghatározott rendkívüli megbízatás").20 Bodin bevezette az államapparátus funkcióinak 

sokféleségét elemző kategóriákat is. A magisztrátus meghatározása mint "az a tisztviselő a 

köznemességben, akinek hatalma van az engedelmesség parancsolására" ("l'officier qui ? 

puissance en la République de commander") 21pontos elemet kínált, amely különbséget tett a 

parancsnoki hatalommal felruházott magisztrátusok és az egyszerű alárendelt tisztviselők 
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között. Ismét Bodin volt az, aki a hatalom minden megnyilvánulását szorosan összekapcsolta 

egy joghatósági funkció gyakorlásával: a hatalom mindig a bírói hatalomból következik. 

22A droit public éppen itt, a bírói testületben, a joghatósági állammal szoros kapcsolatban, 

amelynek koherens ábrázolása kezdett kínálkozni, nyert identitást és tartalmat. 

        A tizenhetedik század elején Charles Loyseau rendkívül pontos képet adott az új 

tudományág e nehéz, a korban rendkívül releváns, ugyanakkor a köznapi jogi ismeretek körén 

viszonylag kívül eső állapotáról. A római jog megjelenése óta a közjog képezte "a 

jogfelosztás fő ágát". 23Ennek ellenére a jog valami kívülálló maradt - távol állt a 

közvélemény figyelmétől, a jogtudósoké, és alig foglalkoztak vele a Codexben és a 

Digestában - olyannyira, hogy a magánjogot tekintették az egyetlen jogi tárgynak. A 

"modern" jogtudósok ezt a mulasztást Jusztiniánusz forrásaiban úgy próbálták orvosolni, hogy 

a közjogot a politikatudománynak tulajdonították; de volt egy szigorúan jogi mag is, amely 

éppen "a magisztrátusokra és a közhivatalokra" vonatkozott: egy olyan terület, ahol a jog 

most kezdhette el kialakítani első sajátos közjogi jellegét. 

      A formai vázlat továbbra is a jogi hagyományt követte, mindenekelőtt a iurisdictio és az 

imperium kombinációját. Így ismét egy Kr. u. III. századi római jogtudós, Callistratus24 - 

Bodin25 által már bőségesen felhasznált - hozzájárulása volt az, amely a jogtudósok 

reflexióját a hivatalok összetett és sokrétű univerzumára irányította.26 Ez azonban alig volt 

több egy irodalmi passzusnál. A hatalom nyilvános szféráiban a jelen és Jusztiniánusz 

kifejezései között minimális volt az összefüggés. Maga Loyseau volt az, aki a klasszikus 

fogalmat egy olyan definícióvá alakította át, amely az ókori elemeket és az igen modern 

elemeket vegyítette: a hivatal "közfunkcióval rendelkező méltóság" volt.27 Ez nem csupán 

egy Bodinból inspirálódó, aktualizált definíció volt. Loyseau rendkívül szemléletes portrét 

nyújtott a korabeli korporatív valóságról és a bosszúhadjáratok gyors elterjedéséről 28egy 

olyan trilógiában, amely nemcsak a hivataloknak, hanem az ordres-nek és a seigneuries-nak, a 

társadalmi hierarchiának és a feudális dimenziónak is szólt, amelyeket a francia jogász a 

római kori méltóságoktól való megkülönböztetés fő elemeinek tekintett. A magisztrátusok 

közhatalmát közvetlenül az uralkodó delegálta, 29de a közfeladat és a társadalmi pozíció 

szorosan összekapcsolódott. A hivatal így a tisztség összetéveszthetetlenül szubjektív 

jelleget öltött, a személyhez tartozó állandó tulajdonságot. A magisztrátus egyszerre volt 

tulajdonosa és birtokosa az általa gyakorolt hivatalnak, 30és funkciójából merítette azt a 

méltóságot, amely önmagában is lényeges eleme volt az összetett létező társadalmi 

hierarchiának, és amelyet még az uralkodó sem tudott megváltoztatni. 

        Éppen e hangsúlyozottan szubjektív jellege miatt a droit public-nak soha nem sikerült 

objektivizálni az igazságszolgáltatást mint egységes igazságügyi vagy közigazgatási 

"szervezetet". A jogtudósok az invazív noblesse de robe értelmezőiként a fejedelmi és a 

korporatív érdekek összefonódását fejezték ki. Később foglalkozni fognak a megbízások 

elterjedésével és a hivatalviselési struktúra hivatalnokok és komisszárok közötti 

megosztásával, ami a harmincéves háborútól kezdve a kontinentális Ancien Régime fiskális-

katonai államainak jellegzetes vonása volt. A droit public így kezdett különbséget tenni a 

következő területek között: justice déléguée és justice retenue, lettre de provision és lettre de 

commission, állandó kinevezés és visszavonható megbízás (tel qu'il plait au Roi). Ez magában 

foglalta az állandó vagy ideiglenes kinevezéseket; ez azt mutatja, hogy az új apparátust - 

amely biztosokból és nem tisztviselőkből állt - a meglévő testületi struktúrára oltották rá. 

 

 

V. Jean Domat modernsége ... és annak alapja az Ancien Régime társadalma 

 

A XVII. század végére a közjog autonómiája végérvényesen megerősödni látszott. Jean 

Domat Le Droit public című műve 1697-ben, egy évvel a szerző halála után jelent meg: a Les 
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loix civiles dans leurs ordre naturel folytatása (Suite). Maga a cím - Le Droit public - a 

modernséget fejezi ki.31 Feltűnő a rendszerezés újszerűsége. A mű különálló kötetekre 

tagolódott, feltételezve a droit privé és a droit public megkülönböztetését, és célja az volt, 

hogy a közjogot saját rendszerrel ruházza fel, annak ellenére, hogy a római jog nem tudott 

konkrét tartalmat nyújtani szabályainak megfogalmazásához.32 A meghatározás hiánya miatt 

a közjogi kategóriák meghatározásának hiánya a Corpus iurisban tehát még mindig 

nehézségként jelentkezett, de már nem jelentett leküzdhetetlen akadályt. 

        A jogi rendszerezés új célkitűzései (redigere in artem) mostanra már a közjogi doktrínát 

is felölelték. A rendőrség és a bírák, a Domat Le Droit public című művében bevezetett fő 

témák, közvetlenül a kormány után, a korábban Loyseau által nyújtott vázlatot követték. Az 

újdonság a magánjog és a közjog párhuzamos olvasatában rejlett, amelyet a Traité des loix 

vezetett be a funkciókkal, ante litteram, mint a jog általános részével. Szerződések, 

kötelezettségek és öröklés az egyik oldalon; kormányzat, rendőrség, bírák (és így a 

bűncselekmények és a bírósági rend) a másik oldalon. 

        A korábbi francia jogtudomány továbbfejlesztésével a fogalmi tér teljes egészében az 

állam körül forgott: "a közjog nem más, mint az állam általános kormányzati és rendészeti 

rendjére vonatkozó szabályok rendszere".33 A magánszemélyek közötti jogviszonyokat 

szabályozó szabályok mellett párhuzamosan a "droit public" elveinek sora jelent meg, 

amelyek a kormányra vonatkoztak; "les lois de l'Etat"; a hivatalok és funkciók 

megkülönböztetése az igazságszolgáltatásban; a katonaság; a pénzügyek; az önkormányzati 

hivatalok; az állami tulajdon; és a várospolitika.34 Miután különbséget tettek a jog két típusa - 

a közjog és a magánjog - között, a jogi elemzés a lois de l'Etat: a közjognak nevezhető 

törvények és szabályok feltárására és rendszerezésére irányult. A közjog így a modernitás, az 

állam általános rendjének, a parancs és az engedelmesség viszonyának jellegzetes terét 

foglalta el, és felölelte a terület kormányzásának és a "rendek társadalmának" belső 

struktúrájának periférikus dimenzióit. 

       Az Előszó egy híres passzusa kézzelfogható bizonyítékát adja annak, hogy a clermont-

ferrand-i jogász képes volt egy definíciós keretet felépíteni. A köz- és magánjog közötti 

dichotómiát a közjog tárgyának pontos felsorolásával kíséri: Az első fajta ügyek az állam 

általános rendjére vonatkoznak, és magukban foglalják a kormányzatra, a hatóságokra, a 

nekik járó engedelmességre, a köznyugalom megőrzéséhez szükséges erőkre, a pénzügyek 

kezelésére, az igazságszolgáltatás rendjére, a bűncselekmények büntetésére, a különböző 

szervek feladataira, valamint az államháztartás rendjére vonatkozó szabályokat, a hivatalok 

fajtái, a foglalkoztatás, a közrend által megkövetelt szakmák, a tengerek, folyók, országutak, 

bányák, vizek és erdők, a vadászat, halászat, a városok és más helyek rendészetének általános 

rendje, a különböző rendű személyek megkülönböztetése és más hasonló jellegű kérdések. 35 

         A lista hatalmas; a lista alulról és felülről, középről és perifériáról egyaránt szól. 

Loyseau nyomán nem korlátozódik kizárólag az irodák leltárára. Inkább magában foglalja az 

egész Etat Royal-t, a társasági társadalomnak a közfeladatok ellátásában való részvételével 

együtt, a közösség jó kormányzásához szükséges hatóságok és hatáskörök egyfajta jogi 

röntgenképében. A hatalmi viszonyok beépültek az ekkor már megfelelő állami keretbe, 

amely szilárdan a közjog elméleti területének felépítése középpontjába került. A köz és az 

állam átfedése ellenére Domat teljesen távol maradt a szerződéses típusú megfontolásoktól, 

illetve minden szubjektív vagy individualista szemlélettől. Összetett állam volt az övé, a 

monarchia és a korporatív társadalom átölelésének és mély átfedésének eredménye, amely 

még mindig nagyon távol állt az állam és a társadalom közötti XIX. századi kettősségtől; így 

nem mutatott utat semmilyen alkotmányos liberalizmus felé, mivel - éppen ellenkezőleg - 

alapvetően hierarchikus volt, és tökéletesen megfelelt a fennálló rendnek, azaz az Ancien 

Régime rendjének. 
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        A Domat által írt Le Droit public teljes egészében a constitution ancienne keretein belül 

maradt. Ez egy nem szekularizált jog volt, amely az erkölcs és a jog közötti folytonosságon 

alapult. Mindenekelőtt egy joghatósági állam joga volt, amelyben a közfunkció par excellence 

még mindig a joghatósági funkció volt, és amelyben a jogalkotói és kormányzói feladatok 

csupán a már létező és nem megzavarható rend megőrzésére irányultak. A közjó érdekében 

szükséges törvények és rendeletek meghozatalára vonatkozó hatáskör továbbra is az 

igazságszolgáltatás hatásköréből eredt.36 Domatnak tulajdonítják a bírónak az istenséggel 

való híres hasonlatát - "etre juge, c'est etre Dieu": a bíró, aki távolról sem volt semleges vagy 

puszta pouvoir nul, hanem igazi közvetítő volt ég és föld között, az isteni igazságosság 

folytatója.37 A közjog és a magánjog közötti különbségtétel továbbá gyakorlati jellegű 

maradt, nem pedig éles kettősség: olyan megkülönböztetés, amely lehetővé tette a jogászok 

számára, hogy eligazodjanak a sokféle jogtípus között, és így rendszerezzék és leírják azokat; 

olyan útjelző, amely lehetővé tette számukra, hogy megkülönböztessék a magánszemélyek 

közötti kapcsolatokat attól, amit ehelyett az állam általános rendjének tekintettek.  

       Domat továbbra is a magánszféra központi szerepéből kiindulva látta a 

megkülönböztetést. A közjog csak függeléke (suite) volt a jognak - amely hol római jogi 

elveken, hol szokásokon alapult -, amely a francia nemzeti jog történelmi hagyományában 

gyökerezett, ugyanahhoz az isteni kinyilatkoztatáshoz kapcsolódott, és a fennálló társadalmi 

rend alapvető és megváltoztathatatlan szubsztrátumát jelentette. A magán- és közjogi 

megkülönböztetés másodlagos maradt, és Domat gondolkodásának egyetlen, nagy 

kettősségétől függött: a "természeti törvények" és az "önkényes törvények" 

megkülönböztetésétől, a Traité des loix valódi fogalmi alapjától. 38 

       Még mindig a monarchikus abszolutizmus csúcsán a joghoz nem az államon vagy a 

törvényhozáson keresztül jutottak hozzá - amely még mindig a joghatóságnak volt alárendelve 

-, hanem inkább a a ius inventum és a ius positum, a politikai hatalomtól független, létező 

jog és a politikai hatalom által teremtett jog szétválasztása és megkülönböztetése. 

Bár XIV. Lajos és Jean-Baptiste Colbert nagy rendeletei már a múlté voltak, a magánjogot 

még mindig megerősítették, hogy lényegében immunis az "önkényes törvényekkel" és a 

"természeti törvények" szinte megkérdőjelezhetetlen uralmával szemben. A jog és a 

jogviszonyok még mindig alapvetően magánjellegűek voltak. 

 

 

VI. Stratégiai terjeszkedési terület: A Droit de Police és a Policeywissenschaft 

 

Az új közjogi irodalom első lépései arra szolgáltak, hogy új életet leheljenek az ősi ulpiánus 

megkülönböztetésbe, és kijelöljék a hagyományos polgári jogi doktrína és a közjog új tárgya 

közötti határokat. Éppen a két terület elhatárolására tett erőfeszítéseik során a jogtudósok 

elkerülhetetlenül a közfeladatok fokozatos növekedésének elismerésére jutottak. Domat 

anyagi besorolása az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a pénzügyek feladatkörébe pontosan 

ezt a célt szolgálta. Különösen a rendőrség adott támpontot annak megfigyelésére, hogy az 

állam tevékenységei egyre bonyolultabbá váltak, mivel az állam új, az egyszerű 

igazságszolgáltatáson túlmutató érdemi célokat tűzött ki maga elé. 

       A rendőrség - amint azt Loyseau már tisztázta - abban a hatáskörben állt, hogy egy 

kerület vagy terület valamennyi polgára számára konkrét rendeleteket adjon ki.39 A 

jogtudósok nem mulasztották el észrevenni, hogy fokozatosan kialakult egy sajátos és egyre 

pontosabban meghatározott jellegű szabályozási hatalom, amelyet néha közvetlenül az 

uralkodó, máskor a királyság nagy törvényszékei (parlementek) gyakoroltak. Domat volt az, 

aki híres ábrázolással szolgált, tekintve, hogy míg a magánjogban az önkényes törvények 

csekély szerepet játszanak, addig a közjogban végtelen sok van belőlük.40 Éppen a loi de 

police volt ennek a szimbóluma, tekintettel annak eredendően változékony természetére, 
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alkalmazkodóképességére a szüntelenül változó esetleges szükségletekhez, amelyek 

szabályozására hivatott. Így történt, hogy a Loyseau által elkülönített három ágazat - az 

élelmezési igazgatás, a kereskedelem és az utak - Nicolas Delamare Traité-jában egy 

évszázaddal később tizenegyre nőtt: vallás; erkölcsök; egészségügy; ellátás; béke és 

biztonság; utak; szabad művészetek és tudományok; kereskedelem, gyárak; háztartási 

cselédség; képzetlen munkások; és a szegények.41 A tizennyolcadik század folyamán a 

szuverenitás égisze alatt a társadalmi fegyelem, a gouvernementalité,42 a arts de gouverner 

új43, metsző formái bontakoztak ki, amelyeket a lakosságra és a nemzeti terület főbb 

társadalmi és gazdasági tényezőire irányuló, teljesen új szabályozási figyelem hajtott. 

        Franciaországban azonban e növekvő intézményi jelentőség ellenére a jogászok a 

rendőrségi ügyek egyszerű katalogizálására szorítkoztak. A németországi helyzet egészen más 

eredményre vezetett volna. Itt a "rendőrség" az állam tudományává vált, és akadémiai rangra 

emelkedett; a 44XVII. század második felében, különösen  Johann Heinrich Gottlob von Justi 

munkássága révén szinte tudományos szintre emelkedett;45 a gazdasággal, joggal, 

statisztikával és demográfiával kapcsolatos gyakorlati ismeretek széles körét sűrítette 

alapelvekbe, és a fejedelem szolgálatában álló új bürokraták képzésének alapjává vált. A jogi 

ismeretek peremén vagyunk tehát, távol a jogi karoktól; távol a ius publicumtól, amely - mint 

tudjuk - Németországban még mindig a birodalom sorsa körül forgott. Mégis, miután a 

merkantilista célokat felkarolták, éppen a "rendőrség" volt az, amely a városok 

kormányzásáról az ország egészének kormányzására való áttérés felé vezetett. A közfeladatok 

köre ekkorra már teljes mértékben kibővült: a Policey feltételezte a tulajdonképpeni 

értelemben vett állam ismeretét. 46Az államtudomány (Staatswissenschaft) tárgya az állam 

jóléte (Wohlfahrt) volt. 47 

       A Policey tudománya így német földön is hangot adott egy olyan fiskális-katonai 

államnak, amely az új bevételi források szükségességét is szem előtt tartva magára vállalta az 

alattvalók gazdasági feltételeinek, lehetőségeinek és képességeinek javítását. A közjó többé 

már nem kizárólag a korábbi igazságügyi univerzumban mozgott, és félreérthetetlenül 

eudemonisztikus hangot öltött: oktatás, népességnövekedés, termelési tényezők előmozdítása: 

a fejedelem kormányzati tevékenysége új ágazatokra terjedt ki. A hagyományos szabályozási 

és ellenőrzési feladatok mellett új feladatok is körvonalazódtak: gondoskodás, előmozdítás, 

segélyezés és támogatás. 

       A hatalmi ágak szétválasztásának elvével teljesen átalakulva ez a nehézkes és halmozott 

anyag nem tűnne el teljesen. a francia forradalommal vagy a jogállam (Rechtsstaat) 

megjelenésével a XIX. században. A felszín alatt maradna, tartalmat adva a közigazgatási 

jognak, amely ekkorra már radikálisan elválasztotta az igazságszolgáltatást a közigazgatástól. 

Ebben az értelemben a "rendőrség" hosszú évszaka a XIX. századi jogrendszerek egyik 

kulcsfontosságú ágazatában hozná meg gyümölcsét: a közigazgatási jogban, amely a közjog 

mint tudományág autonómiájának megállíthatatlan hajtóerejévé válna. 

 

 

VII. Néhány megjegyzés az angol tapasztalatokról: az alkotmány fejlődése 

 

Amikor Albert Venn Dicey az 1885-ben megjelent Bevezetés az alkotmányjog 

tanulmányozásába című művének első oldalain "az alkotmányjog valódi természetéről" 

kérdezett, nem tehetett mást, mint hogy számba vette a korábbi jogi kultúra örökségét: 

"forduljunk először a jogászokhoz, és mint kötelességünk Blackstone-hoz".48William 

Blackstone azonban, a XVIII. századi angol jogtudományban való monumentális jelenléte 

ellenére, soha nem használta "magát az "alkotmányjog" kifejezést".49 Dicey megjegyezte, 

az alkotmányjogról mint olyanról egy szót sem találunk a kommentárjaiban. Azokat a 

kérdéseket, amelyek látszólag ide tartoznak, főleg a Személyek jogai címszó alatt tárgyalja. 
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Az így címet viselő könyv (többek között) a parlamentről, a királyról és címéről, az úr és 

szolga, a férj és feleség, a szülő és gyermek jogairól szól. Az elrendezés furcsa, és 

semmiképpen sem mutatja be az alkotmányjog valódi hatályát vagy jellegét. Ez azonban 

csekélység. A könyv sok valódi tanulságot tartalmaz kormányrendszerünkről. 50 Itt nincs elég 

hely a Dicey által felvetett valódi historiográfiai kérdésre: szerinte az angol alkotmány a XIX. 

század végén még mindig "egyfajta labirintusnak" tűnt, amely gyakran áttekinthetetlen volt, 

éppen azért, mert az angol jogászok, élükön Blackstone-nal, kitartóan "régi és 

alkalmazhatatlan kifejezéseket alkalmaztak az új intézményekre".51Ez nem csak a szavak és a 

dolgok összehasonlításának problémája volt. Még csak nem is a jogi rendszerezésé. Ez volt az 

alapvető jellemzője egy olyan politikai és alkotmánytörténetnek, amely a régi és a modern 

folyamatos és elválaszthatatlan összefonódásán keresztül alakult ki; az 1689-es Bill of Rights-

ban követelt "ősi jogok és szabadságok" és a jogi individualizmus lényege között, amely 

teljesen modern volt. A parlament elsőbbségének végleges elismerése az 1688-as dicsőséges 

forradalommal, majd a kabinetkormány fokozatos létrehozása a tizennyolcadik század 

folyamán összeforrasztotta az ősi és a modernt, és jelezte az alkotmány fejlődését. 

        Ez a bonyolult alkotmánytörténet, amennyiben itt érdekel bennünket, teljesen kívül esett 

a kontinentális fejlődési vonalon, amely - mint láttuk - a XVI. század közepétől kezdve a 

közjog sajátos útját követte. Az Edward Coke, Matthew Hale, John Selden 52és végül 

William Blackstone által választott irány természetesen nem az Ulpian megkülönböztetés 

újjáélesztése volt. A common law volt az, amely a parlamenti törvényeket irányította és 

ellenőrizte. "És a törvény volt az arany mérőpálca, amellyel az alattvalók ügyeit mérni 

lehetett, és amely megvédte Őfelségét a biztonságban és békében". 53És ez a jog 

természeténél fogva immunis volt a köz- és magánjogra való felosztásra. Belsőleg összetett 

volt, és több forrásból állt, a ius inventum és a ius positum közötti megfelelő egyensúlynak 

megfelelően: "Anglia joga három részre oszlik: a common law, a statute law és a custom. De 

a királyi proklamáció egyik sem". 54Ez az egyensúly gyökerében kizárta a korona minden 

rendeletalkotási jogkörét is. 

       Bár Angliában is fennállhatott volna a Tudorok és a Stuartok között az abszolutizmus 

távoli lehetősége, amely magával hozta a jogrend köz- és magánjogra való felosztásának 

elismerését, ezt a lehetőséget a tizenhetedik század alkotmányos válsága azonnal 

megakadályozta. Maga a szuverenitás nem a köztársasággal való növekvő azonosulás 

irányába mutatott, mint a kontinensen. Az abszolutizmus és az absztraktság jellemzőit sem 

fejlesztette tovább. Amikor 1765 és 1769 között megírta a Kommentárokat, a konfliktus 

ekkorra már véget ért, Blackstone magabiztosan mondhatta, hogy megfigyelt és leírt egy 

sikeresen megvalósított és megszilárdított politikai rendet. Így a szuverenitás Blackstone-ban 

kézzelfogható és bizonyára nem kevésbé hatékony formát öltött, amely a parlament 

mindenhatóságában állt, bár még mindig a király, a lordok és a parlament tagjai alkotta 

összetett egységen belül gondosan keresett egyensúly eredményeként; a legfelsőbb és 

abszolút hatalom elismerésének egy változata, amely a XVI. század második felétől, a De 

republica Anglorum Thomas Smith által megfogalmazott,55 vitathatatlanul az így 

összeállított parlamentet illeti meg. A köz- és magánhatalom közötti különbségtétel tehát soha 

nem érintette a jogrendszer gyökereit. Ebből a szempontból a jognak mint oszthatatlan 

egésznek a középkori felfogása ellenállónak bizonyult a modernizáció minden erejével 

szemben. Az a megközelítés, hogy a politikai, családi, úr-szolga és kereskedelmi 

kapcsolatokat a "személyi jogok" általános kategóriájába sorolták, minden bizonnyal 

elavultnak tűnhetett - ahogy Dicey egy évszázaddal később is fenntartotta. Ez azonban nem a 

zűrzavar tünete volt: 

        A következőkben a személyek jogairól és kötelességeiről lesz szó, mivel ők a társadalom 

tagjai, és különböző viszonyban állnak egymással. Ezek a kapcsolatok vagy nyilvánosak, 

vagy magánjellegűek: először a nyilvánosakkal foglalkozunk. A legáltalánosabb nyilvános 
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viszony, amely az embereket összeköti, a kormányzat viszonya; nevezetesen, mint 

kormányzók vagy kormányzottak; vagy más szavakkal, mint elöljárók és emberek. 56 A jog 

vitathatatlanul szilárd egységének sérelme nélkül, éppen a köz- és magánjog közötti 

különbségtétel, amelyet csak a viszonyok és személyek típusainak megkülönböztetésére 

használtak a "személyek jogai" differenciálatlan kategóriáján belül, tükrözte a társadalmi 

viszonyok szélességét és mozgásterét Blackstone-nál; jelölte azok jelentőségét és jellemezte a 

hatalmi viszonyokat, egyben a fiskális-katonai állam intézményi összetettségének szemléletes 

ábrázolását kínálta. Ősi fogalmi séma; tartalmában mégis hihetetlenül modern. Pontosan ezért 

Blackstone közvetlen hivatkozási pontot jelentett a viktoriánus Anglia jogászai számára, 

mivel - ahogy Dicey elismerte - "sok valódi tanulsággal szolgált kormányzati 

rendszerünkről". 

        A vegyes kormányzás korszerűsített formáin túl azonban - bár ez is meghatározó 

szempont volt - a közjog korabeli kontinentális irodalmától való távolság mindenekelőtt a 

jogok fogalmának központi szerepében rejlik. Egy régi fogalmi arzenál ősi formáiba rejtve a 

Kommentárok egész szerkezete éppen "az egyének abszolút jogaiból" merített ihletet 57- 

azokból az egyénekből, akiknek sikerült a "változatlan természeti törvények" alapján már 

elismert jogokat a társadalmi viszonyok birodalmába átültetniük. A "személyes biztonsághoz 

való jog", a "személyes szabadsághoz való jog" és a "magántulajdonhoz való jog" pontos 

osztályozása58nem egyszerűen a természetjog klasszikus felsorolásának megismétlése. Olyan 

elemzéssel párosul, amelyet szigorúan a "szabad alkotmányunk ereje", valamint a garanciák 

és a védelem mechanizmusai, amelyeket "egy tanult francia szerzőt" arra késztetett59, 

hogy azt állítsa, hogy "az angol az egyetlen nemzet a világon, ahol a politikai vagy polgári 

szabadság az alkotmány közvetlen célja". 60 

        Egyrészt Montesquieu, másrészt Lord Bolingbroke már a XVIII. századi közvélemény 

előtt bemutatta az angol kísérlet sajátosságát. Angliában a közjog, mint olyan, a common law-

tól elkülönülő és autonóm közjog még nem talált helyet. Talán éppen ezért a szuverenitás 

korlátai, amelyek az "alkotmányban" fejeződtek ki, amelyet úgy értelmeztek, mint "a 

törvények, intézmények és szokások azon együttesét, amely az ész bizonyos rögzített elveiből 

származik, a közjó bizonyos rögzített tárgyaira irányul, és amely a közösség által elfogadott 

általános rendszert alkotja, amely szerint a közösséget kormányozni akarják",61mostanra a 

polgárok és a hatalom közötti boldog és nyugodt dialektika felé irányulhattak. 

 

 

VIII. A lexikális hiányosságok az olasz kontextusban 

 

Olasz földön az első dolog, ami megragadja a figyelmet, a lexikai hiányosságok. A 

tizennyolcadik századi olasz jogi irodalomban a ius publicum kifejezés még rendkívül 

nehezen tudott meghonosodni a jogi diskurzusban. A jogi normák különböző kategóriáinak 

osztályozásában, amelyet Giovan Battista De Luca 621673-ban a Dottor volgare című 

művében ismertetett, nem kapott helyet a közjog. A lexikális hiányosságok a jog közjogi 

dimenziójának tartós láthatatlanságát is jelentik. 63Az állami és közhatalom nyilvánvalóan 

létezett és teljes mértékben hatékony volt. 

      Még az összetett olasz rendszerben is, amelyet kifejezett intézményi pluralizmus és a régi 

olasz államoknak a késő középkori városállamokkal való feltűnő folytonossága jellemez, ezek 

a hatalmak - legalábbis az újkor kezdete óta - jelentős koncentrációs és racionalizálódási 

folyamaton mentek keresztül. Ezek a hatáskörök azonban nem a közjogi szabályokkal 

fejezték ki magukat, amelyek sajátosságát érzékelték és elismerték. Tevékenységüket a

 hagyományos hatásköri modellekbe, amelyeket a közös jogi nyelv (amely lehetett a 

joghatóságok, a királyi előjogok, a köztestületek jogának64 nyelve ) átszőtt. Az állami és 
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közhatalmak mindenekelőtt nehezen tudták magukat elméleti diskurzusba sűríteni és a 

magánjog alapjául szolgálótól eltérő sajátos jogi identitás felé terjeszkedni. 

      Ezért a közjog a kontinens más országaihoz képest Olaszországban kifejezetten későn 

alakult ki. Az Ancien Régime első lépéseit tenni kezdő közjogra szinte semmi kilátás nem 

volt a francia forradalom okozta törés közvetlen közelében. Valójában az első 

megmozdulások csak a tizennyolcadik század közepén kezdődtek. 1742-ben Ludovico 

Antonio Muratori A jogtudomány hibáiról című művében áttekintést adott a törvényhozó 

hatalom szerepéről és az opinio doctorum szerepéről; a bírói hatalom működéséről és az 

értelmezőnek biztosított mozgástérről.65 Éppen a jogtudomány közvetlen jogalkotó 

képességének kritikája - a "jogbiztonság" nevében, amelyet először a jogalkotó 

tévedhetetlenségeként értelmezett parancs  66-, amely a jog és a törvény közötti azonosítás, 

valamint az ősi jogi pluralizmus meghaladása irányába hatott. És mégis, még ebben a műben 

is minimálisak voltak a közjog felé való nyitások. Csak 1749-ben, a Della pubblica felicit? 

("A közboldogságról") című későbbi művében, amelyben Muratori a felvilágosult 

abszolutizmus korszakára jellemző eudémonizmusnak adott kifejezést, történt az első kísérlet 

arra, hogy legalábbis elkülönítsék a tudásnak azokat a pontosan közjogként meghatározott 

területeit, amelyeknek a fejedelmet és a kormányzókat kell felvilágosítaniuk.67Alig tizenöt 

évvel később Cesare Beccaria egy teljesen más perspektívát nyitott meg. Igazság szerint 

ebben az esetben is minimális az érzékenység a közjog tárgyának autonómiája iránt. 68Nem a 

közjog, hanem a közjó volt az, ami 1764-ben a Dei delitti e delle pene ("A bűnökről és a 

büntetésekről") lapjait elfoglalta. Ez alkalommal azonban a szerző a büntetőjog kopernikuszi 

újragondolására támaszkodva - mind az alapját, mind a határait illetően - mélyen belemerült 

az európai szerződéses hagyományba és az egész XVII. századi politikai-jogi irodalomba, 

Groziótól Rousseau-ig. 

        A Droit politique, a politikai jog elvei, amelynek Rousseau két évvel Beccaria előtt, 

1762-ben a Contrat social alcímet szentelte, kezdett azzá a csatornává válni, amelyen 

keresztül Olaszországban is reformok és forradalmak közepette elkezdődött az Ancien 

Régime kereteinek átírása és az új egyéni jogrend kialakítása. Rousseau pontos definíciót 

adott: les lois politiques, a politikai törvények, azok a törvények, amelyek "az egésznek az 

egészhez, az uralkodónak az államhoz való viszonyát" szabályozzák. 69"A törvények 

különböző osztályai közül" a genfi születésűek választása a "Genfi törvények". 

filozófus egyértelmű: "a politikai, amelyek meghatározzák a kormány formáját, egyedül 

a tárgyam szempontjából releváns". 70 

      A Droit politique nem lehetett az olaszországi jogrendszer egyik ága, még kevésbé 

akadémiai tudományág. Ez csupán egy új kulturális vérkeringés demonstrációja volt. A 

felvilágosodás filozófiai és gazdasági gyökerei széles körben behatoltak Itáliába, amely 

aktualizálta politikai lexikonjait, eligazította a reformok útjait, és elkezdte megkérdőjelezni a 

jog hagyományos osztályozásait. Lassan kezdett kialakulni egy olyan alkotmányos dimenzió, 

amely addig ismeretlen volt vagy még mindig a felszín alatt rejtőzött. Ez Toszkánában, 

Habsburg-Lotaringiai Leopold Péter korabeli és még mindig szigorúan titkos első 

alkotmányjavaslataiban 71és Gaetano Filangieri 1780-as Jogtudomány című művének lapjain 

zajlott.72 A jogi tanításokra gyakorolt hatás azonban korlátozott maradt. A XVIII. század első 

közjogi tanszékei (gius pubblico) továbbra is elmerültek egy homályos erkölcsfilozófiában 

vagy a "partikuláris jog", a ius patrium hagyományos keretei között.73 Ez volt az egyetlen 

olyan hely a jogalkotás egyre virágzó területén, amely befogadhatta azt, amit Európa többi 

részén rendőrségi szabályozásként definiáltak. 

        Az olasz politikai nyelv csak a Triennio giacobino (1796-9) idején, a forradalmi jelenség 

és a jelentős intézményi újdonságok felé való hirtelen nyitással, élte át az átalakulás epikus 

pillanatát.74 A kronológiai szakadékok szűkültek: szédítő gyorsulással, amely mind az időt, 

mind a folyamatokat lerövidítette, új választási, parlamenti és közigazgatási terminológiák 
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terjedtek el. Különösen az alkotmány - mind a fogalom, mind maga a szó -, amely addig 

lényegében marginális volt, bekerült az olasz politikai lexikonba. Ez nem a jogászok pillanata 

volt: épp ellenkezőleg, ez volt az alkotmányozó hatalom konkrét gyakorlása egy olyan nép 

által, amely - bár az "anyafrancia köztársaság alkotmányának" védőernyője alatt - 75az 

alkotmányozó hatalom konkrét gyakorlása átélte az új alkotmányos rend felépítésének első 

tapasztalatait. Ezt a valóságot ékesszólóan fejezik ki ezeknek az éveknek a legjelentősebb 

művei, Giuseppe Compagnoni 1797-ben megjelent Elementi di diritto costituzionale 

democratico ("A demokratikus alkotmányjog alapelvei"), 76valamint a Mario Pagano által 

kidolgozott nápolyi alkotmányjavaslat.77 A koncepcionális átalakulások gyors ütemben 

zajlottak. A XVIII. század vége és a XIX. század eleje között, reformok és forradalmak 

közepette a közjogi szféra bonyolultabbá vált; a jogok, a hatalommegosztás, a képviselet és a 

kormányformák alkotmányos nyelvezetével gazdagodott. A közjog kialakulóban lévő területe 

rengeteg ellentmondással és hirtelen fordulatszámmal gyorsan a liberális alkotmányosság felé 

vette az irányt. 

 

 

IX. Az egyéni jogok és az állam és a társadalom közötti dichotómia felé való törekvés 

 

Franciaországban, akárcsak Olaszországban, az 1789-es események hirtelen és nagyrészt 

váratlan jellege hirtelen szakítást jelentett az Ancien Régime közjogával. Az Encyclopédie 

által már megálmodott közjog gyorsan megvalósult: egy olyan közjog, amelyet "a politikai 

testnek tekintett népek közös hasznára hoztak létre".78 Miközben "a politikai társadalmat 

alkotó nemzet legfontosabb gondja, valamint első és leglényegesebb kötelessége önmagával 

szemben, hogy a lehető legjobb és a körülményeihez legjobban illeszkedő alkotmányt 

válassza".79A forradalmi modernitás, az egyenlő egyének társadalmával, a kontinensen is 

olyan ponttá vált, ahonnan nincs visszaút. 

        Nem minden bizonnyal jelentős kudarcok nélkül, tekintve, hogy néhány évvel később 

Napóleon beavatkozott a forradalom leállításába, és elhatárolódott a jakobinusoktól. A Tout 

devient droit public ("minden közjoggá válik"), amelyben Portalis, az 1804-es Code civil 

atyja, a forradalmi szellemet "a magasztos minden jog erőszakos feláldozásának vágya egy 

politikai cél érdekében",80 utat engedett a "minden országban és minden időben érvényesülő 

szabályoknak: a tulajdon a polgáré, a birodalom az uralkodóé".81 A lois constitutionnelles et 

politiques megkezdte bizonytalan menetelését a liberális alkotmányosság felé, de mostanra 

már végleg belekerült az uralkodók és az uralkodók közötti kapcsolatok szabályozásának 

szerepébe, és a Code civil - Portalis szerint is -"a politikai törvények védelme alatt maradt" 82 

Ezért a közjogi szféra merész felbukkanását követően irányt váltott, de nem állt meg, és 

mostanra a liberális alkotmányosság irányába vetült. Ezzel párhuzamosan egy teljesen új 

közigazgatási nyelv választotta el a funkciókat, megnyitva az utat egy ugyancsak új általános 

államigazgatás előtt. Egy olyan közigazgatási hatalom, amelyet a jogászok még nem 

minősítettek annak, végérvényesen kialakulóban volt. A forradalmi alkotmányosság egyes 

stratégiai döntéseiben már körvonalazódott ez a hatalom, és mostanra már tökéletesen 

láthatóvá vált a nagy napóleoni törvényhozási manifesztumokban, kezdve a híres loi du 28 

pluviôse an VIII-tól (1800. február 17.). 

         A közjognak a köz/magán dichotómia szerves részévé válása azonban nem kizárólag a 

közszféra növekvő láthatóságának eredményeként következett be, amely végérvényesen a 

korporatív társadalom és a liberalizmus egyéni rendje közötti visszafordíthatatlan átmenetben 

jelent meg. A nagy dichotómiát inkább a magántulajdon és a szabadság felé való fejlődés, az 

egyén autonómiájának és függetlenségének fokozatos elismerése mozgatta. A civil társadalom 

azon akarata vezérelte, hogy megkülönböztesse és elkülönítse magát az államtól, amelynek 
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kialakulása "nach Freiheitsgesetzen", a 83politikai jog és az egyéni szabadság harmonikus 

egyensúlya szerint kell, hogy történjen. 

        Jogszabályi alapot az 1789. augusztus 26-i Déclaration 17. cikkével kezdődő fontos 

nyilatkozatokban és mindenekelőtt a polgári jog kodifikációjában talált, amely folyamat a 

francia Code civil 1804-es és az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) 1811-es elfogadásával 

teljesedett ki. A porosz törvénykönyv (Allgemeines Landrecht) ezzel szemben 1794-ben még 

mindig egyesítette és keverte a közjogot és a magánjogot. Ezt a kodifikációt kezdettől fogva a 

polgári jogok megváltoztathatatlan statútumának és az egyének alkotmányos rendjének 

legfőbb törvényhozási alapjának tekintették. 

       Végül az első elméleti alapokat az egyéni jogok garanciáinak hívei fektették le, Kant-tól 

Portalison át Constantig. Pontosan Kant volt az, aki84 aki 1797-ben elméleti méltóságot 

adott a közjog és a magánjog közötti különbségtételnek, és a megkülönböztetést az érvelés 

szisztematikus alapjául használta. Híres közjogi posztulátuma a 85természet állapotán való 

túllépés erkölcsi kötelességét határozta meg, hogy belépjen egy olyan jogállapotba, amely 

korrigálja az előbbi hiányosságait és mulandóságát, és véglegesen szentesíti a jogok 

garantálását a "öffentliche Gesetze" 86: a közjog által. 

       Mindezeket a fogalmakat azonban mindenekelőtt a kontinentális jogászok számára 

Friedrich Carl von Savigny híres, 1840-ben megjelent Rendszer című műve tette elemi 

szintre. Savigny ismét felvette az Ulpian ősi definícióját, de rendkívül modern, az egyén 

autonómiáján alapuló tartalommal ruházta fel. Egyetlen művében, amelynek nem véletlenül a 

System of Modern Roman Law (A modern római jog rendszere) címet adta, így tudta 

megvetni a nagy kettősség alapjait. Savigny szerint a jog egészének elemzésekor két szférát 

(zwei Gebiete) kellett megkülönböztetni: a közjogot és a magánjogot (das Staatsrecht und das 

Privatrecht). Az előbbi az államot tekintette az állam szerves megnyilvánulásaként értelmezett 

a nép (die organische Erscheinung des Volks); az utóbbi az egyes embereket magánéletükben 

kötő jogviszonyok összessége. 87 

        Ezen a ponton a kontinentális jogász valóban elkezdhette azt hinni, hogy a jog két ága, a 

Kant és Savigny által oly világosan megkülönböztetett és meghatározott két birodalom a jog a 

priori felosztásához tartozik. A tizenkilencedik századi jogi keret ekkorra már szilárdan 

rögzült: a magánjog és a közjog képviselte azt a két ágat, amelyhez a jogviszonyok egész 

sorának szükségszerűen tartozniuk kellett. Az elkövetkező évek a közjog 

Verwissenschaftlichungjának (a közjognak mint jogtudománynak a felépítése), a 

társadalomtudományoktól való eltávolodásnak, a jogi módszer megjelenésének és a 

kifejezetten a közjognak szentelt szisztematikus művek előállításának a tanúi lesznek, 

amelyekkel aláássák a római-pandektista szupremáciát, amely a kilencedik század nagy 

részében szinte támadhatatlan volt. A Csatornán túl is szilárd alapokra került a közigazgatási 

jog és az alkotmányjog. A 19. század viharos eseményei nagyon hamarosan újabb kihívások 

elé állították mind a magán-, mind a közjog identitását. 88 
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                    32. A német nemzet Szent Birodalmának joga 
                                                     Peter Oestmann 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A Szent Római Birodalomnak nem volt írott alkotmánya, csak néhány alaptörvénye. Hét 

választófejedelem választotta a császárt, de a politikai hatalom egyre inkább a területekre 

szállt át, amelyeknek világi vagy egyházi uralkodói voltak. A birodalom csak néhány 

hivatalos törvényt fogadott el; a Constitutio Criminalis Carolina (1532) azonban a kora újkori 

Európa egyik legfontosabb büntető törvénykönyvévé vált. Általában a ius commune, a területi 

statútumok és a helyi szokások keveredtek. Másrészt a jól fejlett bírósági rendszer a császári 

kamarai bírósággal és a császári Aulikus Tanáccsal szimbolizálta Németország formális 

jogállami státuszát. A bíróságok harmonizációja a privilegia de non appellando révén és a 

jogharmonizáció az akták átadása miatt hozzájárult ahhoz, hogy a német jog viszonylag 

homogén régiót alkosson, még akkor is, ha a politikai hatalom megoszlott a nagyon 

különböző méretű területek között. 

  

Kulcsszavak: Szent Római Birodalom, császári kamarai bíróság, Aulikus Birodalmi Tanács, 

Constitutio Criminalis Carolina, statútum, aktatovábbítás, Wismar, Celle, területek, fundata 

intentio. 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

1667-ben Samuel von Pufendorf filozófus és politikai gondolkodó Severinus de Monzambano 

álnéven írta meg a "De statu imperii germanici" című latin nyelvű tanulmányát. Ebben a 

művében megpróbálta összefoglalni és összehasonlítani a Szent Római Birodalom 

alkotmányát és jogát a korabeli elméletekkel. Ez nem volt könnyű feladat, ezért azzal a 

következtetéssel zárta, hogy a Régi Birodalom olyan volt, mint egy monstrum simile. 1Az, 

hogy a kora újkori Szent Római Birodalom állam volt-e vagy sem, azóta is vitatott téma. 

Johann Stephan Pütter alkotmányjogász a XVIII. században a Reichs-Staat (birodalmi állam) 

neologizmust használta, utalva egy olyan államra, amely a császárra, valamint a birtokokra, a 

birodalomra és a területekre épült. 2 Georg Schmidt történész 1999-ben elfogadta a 

gondolatot, és a kora újkori német nemzetet kiegészítő birodalmi államként konstruálta meg.3 

Barbara Stollberg-Rilinger történész óvatosabban beszélt egy Verbandról (szövetségről)4 

német jogtörténészek a Szent Római Birodalom jogállását a német jogtörténetben másként 

látják, mint a legtöbb más európai országét. 

       Ez a fejezet a Német Nemzetiségű Szent Római Birodalom jogával foglalkozik a kora 

újkorban. Ezért először a kora újkori birodalom alkotmányjogát kell ismertetni. Másodszor a 

birodalomra és területeire vonatkozó jogforrások áttekintése következik, különös tekintettel a 

magán- és büntetőjogra. A harmadik rész több birodalmi és területi bíróság joghatóságával 

foglalkozik majd. Az egyházi és világi joghatóságok, valamint a protestáns és katolikus 
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felekezetű területek tipikus kora újkori vertikális felosztása 5évtizedekig uralta a német 

jogtörténetet. Jellemző volt az is, hogy a hatóságok jogkövetőek voltak. Európa más részeihez 

képest a Szent Római Birodalom hatóságai rendkívüli módon kötődtek a joghoz. A 

Rechtsstaat (jogállam) német fogalma, mint bíróságok által uralt állam, ebben a fejlődésben 

gyökerezik. 

 

 

II. Alkotmány 

 

 

A kora újkori Szent Római Birodalomra a történettudomány az Altes Reich (Régi Birodalom) 

kifejezést használja. Az önmegnevezés a Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (Német 

Nemzet Szent Római Birodalma) lett. A "német nemzet" kiegészítés 1486/1512-től 6jelent 

meg a birodalmi recessusban, és azt mutatta, hogy az egyetemes birodalom középkori eszméje 

egyre inkább a következőkre összpontosult a német nyelvű régiókra összpontosított. A mai 

európai államok, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Belgium, Csehország és 

Lengyelország egy része azonban továbbra is a birodalomhoz tartozott. A svájci kantonok 

1500 óta egyre inkább elszakadtak a birodalomtól, Hollandia pedig 1648 óta. 

      A birodalom feje a császár volt. A kora újkorban a legtöbbjük az osztrák Habsburg-házból 

származott. A király és a császár közötti középkori különbségtétel egyre inkább eltűnt. V. 

Károly volt az utolsó császár, akit 1530-ban a pápa koronázott meg, de nem Rómában, hanem 

Bolognában. Ezt követően néha a "választott római császár" kifejezést használták (először 

1508-ban említik). 7 Több császár még életében megválasztatta fiait utódjául (vivente 

imperatore). Szigorú jogi értelemben vett örökletes monarchia azonban soha nem létezett a 

Régi Birodalomban. Ehelyett a császárt a kurfürstenek (választófejedelmek) választották. 

Ezek a kölni, mainzi és trieri érsek, valamint Szászország, Brandenburg, Pfalz és Csehország 

területi urai voltak, akik hét rendkívüli fejedelem körét alkották a császárválasztásra. A kora 

újkorban Bajorország 1623-ban, Hannover pedig 1692-ben csatlakozott a körhöz. 

       A kora újkori alkotmánytörténet az 1495-ös birodalmi reformmal kezdődik 8 a birtokok 

ösztönzésére, majd a hivatalos dokumentumokban a "Kaiser und Reich" (császár és 

birodalom). A birodalom az összes terület (birodalmi birtokok) és a császár összessége volt, 

amelyek együttesen alkották a birodalmi hierarchia csúcsát. A birodalom tehát nem csupán 

egyszerű monarchia volt. Bár a császár mindig jelentős befolyással rendelkezett, hatalma 

jóval kisebb volt, mint a legtöbb más európai uralkodóé, vagy a német területi uraké a 

területeiken. Politikai értelemben a császári hatalom erősen összefüggött a hivatalban lévő 

császár személyével. A XIX. században számos történész és jogtörténész azon a véleményen 

volt, hogy a Szent Római Birodalom és különösen a császár egyre gyengült a kora újkor 

folyamán. Ez azonban nem eléggé differenciált. 

       Az örökös közbéke az 1495-ös birodalmi reform része volt. A hűbériséget 1467 óta 

tiltották a császári statútumok. Az Örökös Közbékét azonban az egész birodalomra 

kihirdették. 9 A gyakorlatban, bár most már tilos volt, az önsegélyezés és az engedély nélküli 

erőszak ezen időpont után is fennállt. Felmerült az erőszak alkalmazásának monopóliumára 

vonatkozó igény. A birodalom megreformálta a legfelsőbb bíróságokat, és felállította a a 

Reichskammergerichtet (birodalmi kamarai bíróság). A birodalmi alkotmány és a bíráskodás 

szorosan összekapcsolódott, ami a német jogi terminológiában is megmutatkozik. A 

Gerichtsverfassung (bírósági alkotmány) a bírósági szervezetre és az állami alkotmány egy 

részére használt szó volt. Az angol "jurisdiction" fordítás csak nagyon gyengén mutatja ezt az 

összefüggést. Az 1495-ös birodalmi reform következményeként a birodalom bevezetett egy 

közös adót, amelyet gemeiner Pfennignek (közös fillér) neveztek el. Ezen kívül a birodalmat 

Reichskreise (birodalmi körökre) osztották fel, amelyek a birodalmi kamarai bíróság 
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assessorainak kinevezéséért és határozatainak végrehajtásáért voltak felelősek. A katonai 

feladatok a birodalmi körökre való felosztáshoz kapcsolódtak. 10 

     Hivatalos, írott, birodalmi alkotmányt először csak 1871-ben hoztak létre. A Szent Római 

Birodalomnak soha nem volt alkotmányos alaptörvénye, ezért az alkotmányt többnyire a 

szokások és a szokások alapján alkották meg. A császárok 1519 és 1792 között 

megállapodásokat kötöttek a hercegválasztókkal, hogy megválasztásra kerüljenek, és 

kijelöljék a joghatóságokat. Ezeket a megállapodásokat fejezetekre (latinul: capitula) 

osztották, és Wahlkapitulationen (választási kapitulációk) néven emlegették.11 A 

püspökválasztásra vonatkozóan is ismeretesek hasonló megállapodások; ezek más európai 

országokban is léteztek.12 Jogi minőségüket nehéz leírni. A legújabb történészek a választási 

kapitulációkat protokonstitucionalizmusnak tekintik. A jogtörténészek azonban ellenzik ezt a 

kategorizálást, mivel nincs folytonosság a kora újkori megállapodások és a francia 

forradalmat követő későbbi alkotmányos charták között. 13 

      A Szent Római Birodalomnak a választási kapitulációkon kívül voltak úgynevezett 

birodalmi alaptörvényei (Reichsgrundgesetze), például az 1356-os Aranybulla a 

királyválasztásra vonatkozó szabályaival. Az Aranybulla emellett tartalmazta a privilegia de 

non evocando et appellando-t, amely a fejedelemválasztókat mentesítette a császári 

joghatóság alól. Ezt követte 1495-ben a birodalmi reformot tartalmazó császári receszszus. Az 

1555-ös augsburgi vallásbéke egy másik fontos törvény. Ezzel a birodalom elismerte a lutheri 

reformációt, és biztosította a területi uraknak a területükre vonatkozó felekezeti 

önrendelkezési jogukat (cuius regio eius religio). Alattvalóiknak megengedték, hogy eltérő 

vallomás esetén elhagyják a területüket és elköltözzenek. Úgy tűnik, hogy ez egy kifejezetten 

német hagyomány, mivel az alkotmányos jogok eredetére vonatkozik. Az angol-amerikai és a 

francia hagyományokkal ellentétben a német hagyomány nem az örök és természetes 

örökletes emberi jogokon, hanem az írott dokumentumokban rögzített konkrét pozitív 

jogokon alapult. Az alkotmányos nemzeti és emberi jogok későbbi német megkülönböztetése 

erre a hagyományra vezethető vissza. 

       A birodalom ezen alaptörvényeinek egy másik példája az 1648-as, a harmincéves háborút 

megállítani hivatott vesztfáliai béke. A vallásbékébe a lutheránusok és a katolikusok mellett a 

vallásbéke a református egyházakat is bevonta a westfáliai békébe. A területi felekezeteket a 

területi urak többé nem változtathatták meg, hanem ugyanazoknak kellett maradniuk, mint az 

1624-es úgynevezett Normaljahrben (alapév). A vesztfáliai béke ezt az állapotot területi 

szuperioritásnak nevezi. A korabeli francia fordítások souveraineté-nek nevezték el. Az a 

meggyőző feltételezés azonban, hogy a területek 1648-ban váltak szuverénné, téves, még 

akkor is, ha ezt a történetet gyakran és sokáig mesélték a német történelemben. Pontosabban: 

Jean Bodin elmélete szerint a szuverenitás nem származtatott tekintély. A birodalom területei 

azonban soha nem rendelkeztek ilyen hatalommal. Ehelyett továbbra is a feudális rendszerbe 

voltak integrálva, ráadásul a legfelsőbb birodalmi bíróságok fennhatósága alatt maradtak, bár 

egymáshoz képest eltérő mértékben. Még a napóleoni korszakban (1803) a Régi Birodalom 

reformjának utolsó kísérleteként megfogalmazott Reichsdeputationshauptschluss sem adott 

soha teljes szuverenitást a területeknek. 

       Formálisan a birodalmat 1806-ig a feudális rendszer tartotta össze.14 Ebben a feudális 

keretben a császár jogilag a főúr, a területi urak pedig a vazallusai voltak. Ezen a lutheri 

reformáció sem változtatott. Minden trónutódlással megújultak a hűbérbirtokok, és az urak 

esküt tettek, ami nagy bevételi forrást jelentett a császári háztartás számára. A hűbéresek csak 

ritkán látogattak el személyesen a császári rezidenciára. Ehelyett szolgákat küldtek, hogy a 

hűbéri esküt a nevükben tegyék le. Ez konfliktusokhoz vezetett a birtokok, különösen a 

császár előtt való térdhajtás törvényes kötelezettsége miatt. A nagyhatalmú területi urak egyre 

ritkábban kezdték megújítani hűbérbirtokaikat, és igyekeztek egyre függetlenebbé válni a 

császár felügyeletétől. I. Leopold császár 1658-as trónra lépése valóságos leszámoláshoz 
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vezetett, és 1788-ban II. József a hűbéri szertartás megreformálására tett kísérletként 

megszüntette a genufluszt. Ez utóbbi reform azonban túl későn jött - a feudális rendszer sok 

évszázad után 1806-ban megbukott, és a Szent Római Birodalommal együtt elpusztult. 

       A birodalom ismerte a Reichstagot (birodalmi országgyűlést), amely a középkori 

Hoftagból (udvari tanács) származott. A befolyásosabb területi urak személyesen nem vettek 

részt az országgyűlés munkájában, csak küldötteiket küldték. De mindkét esetben a 

Reichstagnak ez a hagyománya nem a korai parlamentarizmus egyik formája volt. A 

küldöttségek csak az urakat képviselték, a népet semmiképpen sem. A diétákat külön-külön 

egyes városokban hívták össze; többek között politikai és jogi kérdéseket vitattak meg, és 

törvényeket hoztak. Ezeket az egyes ülések legvégén, mielőtt a küldöttek elbúcsúztak és 

visszatértek a területükre, elfogadott törvényeket Reichsabschiede-nak (birodalmi szünet vagy 

szó szerint "birodalmi búcsú") nevezték. Az országgyűlés 1663-tól Immerwährender 

Reichstag (örökös regensburgi országgyűlés) néven állandóan Regensburgban tartózkodott, 

anélkül, hogy összehívták volna.15 Ennek következtében a törvényhozási eljárás 

megváltozott. Az 1654. évi Jüngste Reichsabschied (az utolsó birodalmi szünet) belső 

jogszabállyá alakította át a vesztfáliai békét, megreformálta a birodalmi kamarai bíróság 

eljárását, és ennek következtében ez volt az utolsó, a korábbi eljárás szerint elfogadott 

törvény. Helyette 1663-tól Reichsschlüsse (birodalmi következtetések) és Reichsgutachten 

(birodalmi felmérések) léteztek - az országgyűlés és a politikailag megerősödött császár 

részvételével. A területek koalíciókat építettek az országgyűlés számára, és ennek 

következtében háttérbe szorították a kisebb egységeket, például a városokat és a 

lovagrendeket. A Corpus Catholicorum és a Corpus Evangelicorum mint a katolikus és 

protestáns birtokok koalíciói egyre fontosabbá váltak. A felekezeti konfliktusok befolyásolták 

és néha meg is bénították a politikai és jogi munkát. A protestáns birtokok igyekeztek 

elkerülni, hogy egy szerkezetileg katolikus alkotmányban, katolikus császárral olvadjanak 

össze. A protestantizmus kifejezés még a lutheránus területi urak V. Károly császár elleni, 

1529-es országgyűlésen elhangzott tiltakozásában is gyökerezik. Az Óbirodalomban 1700-ig 

két naptár volt érvényben, a protestáns területek számára a régi (Julián) naptár, a katolikus 

területek számára pedig az új (Gergely) naptár. Ez bonyolította a mindennapi életet és a jogi 

határidők megszűnését. 

        A birodalom területei a választófejedelemségek mellett hercegségek, fejedelemségek, 

püspökségek, megyék, birodalmi apátságok, birodalmi lovagrendek, sőt birodalmi falvak is 

voltak - nagy vagy kis, világi vagy egyházi, monarchikus vagy patrícius. A birodalom 

sokszínűségét aligha lehet szavakba önteni. A birodalmi országgyűlés céljaira a területeket a 

birodalmi nyilvántartásban (Reichsmatrikel) tüntették fel. A jegyzék 1792-ben 280 területet 

tartalmazott. 16A nagyobb területek gyakrabban alapítottak monarchiát, és az egyházi 

területek között világi urak is voltak. A hatalom korabeli jogi fogalma a iurisdictio (bírósági 

hatalom) volt. A 17területek birodalmi közvetlenségének alapja a iurisdictio volt; az exercitio 

iurisdictionis a tényleges iurisdictiótól vezetett, és a birodalmi közvetlenséggel nem 

rendelkező területek számára volt fenntartva. Gyakran a területi urai nagyobb területek urai 

voltak, egyúttal urai más alacsonyabb, bejegyzett területek felett. A személyi egyesülésekkel 

központi hatalom jött létre, és a kisebb területek egy része, ha nem is jogi és feudális 

értelemben, de legalább a politikai valóságban egy nagyobb, modern területi államba 

integrálódott. A XVII. századtól kezdve Brandenburg-Poroszország és Ausztria modern 

államokká fejlődött, amelyeknek a birodalmi határokon belül és kívül is voltak területei és 

érdekeltségei. A porosz-osztrák dualizmus volt az egyik oka a birodalom gyengülésének a 

XVIII. század végén. Mindkét állam a birodalomból nőtt ki. Carl Gottlieb Svarez porosz 

jogász nagyon őszinte volt ebben a kérdésben. Ő 1791/2-ben előadásokat tartott a 

trónörökösnek, mondván, hogy Poroszország fő érdeke a birodalom fennmaradásában csak 

Ausztria birodalmon belüli korlátozása volt. 18A brandenburgi választófejedelmek 



 576 

megszerezték a porosz koronát, a szász választófejedelmek a lengyel koronát, a hannoveri 

választófejedelmek pedig az angol koronát - mindegyik esetben a császári herceg által 

kormányzott királyság kívül esett magán a birodalmon. A hatalmas területek növekvő 

függetlenségének útja a XVIII. században jól látható. Az 1648-as westfáliai béke még azt a 

jogot is megadta a területi uraknak, hogy külföldi szövetségeket kössenek - de nem a császár 

és a birodalom ellen. A történeti irodalom, különösen a tizenkilencedik századé, kifejezetten a 

porosz-német nemzeti állam kialakításában érdekelt, ezért a német területek államépítésével 

foglalkozott. Ezzel szemben 1945 után a kutatási érdeklődés a birodalom békefenntartó 

funkciója felé tolódott el. 19A birodalom mint nemzetek feletti és decentralizált entitás egy 

európai eszmény példájaként szolgált, amely politikailag meglehetősen korrekt volt az 1960-

as évektől kezdődő időszakban. A birodalom összetett alkotmányos státuszát szem előtt tartva 

azonban nehéz kora újkori "német" jogtörténetről beszélni. 

       A birodalom vége 1806-ban jött el. A forradalmi Franciaország elleni koalíciós 

háborúkban Franciaország elfoglalta a Rajna bal partján fekvő területeket. Egy utolsó 

alkotmányos reformkísérlet keretében a birodalom szekularizálta az egyházi területeket, és 

ezzel kompenzálta a világi területeket a nyugat-németországi veszteségekért. Új 

választófejedelemségek alakultak (Baden, Württemberg, Salzburg és Hessen-Kassel). Amikor 

Napóleon 1806-ban ultimátumot adott és háborúval fenyegetett, II. Ferenc császár 1806. 

augusztus 6-án lemondott címéről, bejelentette a feudális rendszer megszűnését, és 

felmentette a császári udvarokat és minden más intézményt kötelezettségeik alól. 20  A 

kortársak eltérően értékelték a szakítást.21 Johann Wolfgang Goethe költő 1806 

augusztusában azt írta naplójába, hogy a kocsisával való konfliktus jobban izgatja, mint a 

birodalom ügyei. 22Ezzel szemben 1806 novemberében Friedrich Carl von Savigny, a 

jogtörténeti iskola vezető képviselője ezzel szemben azt mondta, hogy "Most ist alles anders 

geworden" ("Most minden más lett").23 A jogforrások és a törvénykönyvek teljesen 

megváltozott helyzetére utalt. E véleménye szerint a széttöredezett Régi Birodalmat a 

különböző eredetű jogforrások sokfélesége jellemezte. Ezért most hasznos lesz a birodalom 

alkotmánya helyett a jogforrásokra és a bíróságok szervezetére összpontosítani. 

 

 

 

III. A jogi források áttekintése 

 

 

A Szent Római Birodalom nem rendelkezett nagyszámú, hivatalosan elfogadott birodalmi 

jogszabállyal.24 Néhány birodalmi recessus megszervezte a birodalmi kamarai bíróság 

eljárását. Magánjogban csak kisszámú statútumot fogadtak el.25 A birodalom 1487 és 1793 

között mindössze 266 rendőrségi rendeletet (Policeyordnungen) fogadott el, szemben a 

területek ezer és ezer rendőrségi rendeletével.26 A legjelentősebb birodalmi törvény a 

Constitutio Criminalis Carolina volt, az 1532-es büntetőjogi és eljárási törvénykönyv, amelyet 

V. Károly császárról neveztek el.27 főként az 1507-es Bambergensis, a bambergi 

büntetőjogon alapult. Bár fő szerzője, Johann von Schwarzenberg nem tanult jogot, forrásként 

a késő középkori olasz büntetőjog tanításait használta. Ez magyarázza, hogy mind a 

Bambergensis, mind a Carolina a vád- és inkvizíciós eljáráson alapult, és elegendő bizonyíték 

esetén lehetővé tette a kínzást. Mindkét törvény "általános" és "speciális" részre osztotta az 

inkvizíciót, és mindkét törvény kemény testi fenyítéseket alkalmazott. Bevezették a 

büntetőjog kezdetleges elveit is (például a bűncselekményi kísérlet és az önvédelem 

fogalmát). Ami a legfontosabb, hogy sok esetben a bűncselekmények elemeit szigorúan 

megfogalmazták. A Carolina hatással volt a németországi jogi nyelvezetre, és még Savigny is 

elismerte minőségét. A kortársak viszonylag enyhének találták a Karolinát. Az egykor "a 
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bűnözők menedékhelyének" ("Asylum der Verbrecherwelt") becézett Carolina 28bizonyítási 

normái meglehetősen megnehezítették az elítélést és a kínzás alkalmazását. 29 

       A Carolina azonban nem technikai értelemben vett kodifikáció volt. A nulla poena sine 

lege elve ismeretlen volt, és a korabeli büntetőjog tudományát, valamint a római és kánonjog 

elveit használták fel a hézagok kitöltésére. Egy "salvatoriánus" mentőzáradék miatt a Carolina 

szubszidiárius volt. Ez azt jelentette, hogy a területi büntetőjogi törvények uralkodtak a 

birodalom joga felett, amennyiben azok korabeli szempontból ésszerűek voltak. A modern 

büntetőjogtörténészek ezt és a birodalmi jognak a területi büntető statútumoknak való 

alárendeltségét emelték ki. A Carolina alárendeltsége azonban pontosan megfelelt a kora 

újkori jogforrási hierarchiának. A Carolina ebben a pontban nem különbözött más 

jogforrásoktól.30 Ennek ellenére a Karolina a legtöbb területen érvényesült a minősége miatt, 

és még Németországon túl is volt hatása és némi tekintélye. A XVI. századi 

Lengyelországban egy lengyel fordítás gyakorlati jelentőségre tett szert, Franciaországban 

pedig egy francia fordítást használtak katonai büntető törvénykönyvként a svájci zsoldosok 

számára egészen a XVIII. század végéig. A 31 holland büntetőjogot is erősen befolyásolta a 

Carolina. Nem volt más birodalmi statútum, a Régi Birodalomnak sem volt hasonló hatása. 

Ausztriában Mária Terézia 1768-ban fogadta el saját Constitutio Criminalis Theresianáját, de 

azt még mindig a Carolina befolyásolta. 32A Theresiana megkísérelte a kínzás és a jogállam 

összekapcsolását, de mindössze két évtized után megbukott. 

       A Szent Római Birodalom joga a legtöbb kora újkori európai országban szokásos módon 

a jogforrások keverékét tartalmazta.33 Megkülönböztethetünk - az időre jellemzően - a 

földrajzilag globális és széles körben elterjedt szokásjogot (ius commune), valamint a jogot 

mint törvényes és területi jogot. Az írott jog mellett eleinte a szokások léteztek. A XVII. 

század végétől a "szokásjog" szakkifejezést használták. 34Latinul a consuetudines kifejezés 

maradt fenn. A szokásjog számos forrásban jelent meg, többnyire többes számban, például 

"des Reichs gemeine Rechte" (a birodalom szokásjogai) vagy "kaiserliche beschriebene 

Rechte" (birodalmi leírt jogok) alakban. A többes szám nyilvánvaló volt a római és a kánoni 

jog létezésével, amelyek erősen kapcsolódtak egymáshoz, de különálló jogrendszerek 

maradtak. A kortársak számára az volt a vitás kérdés, hogy a kánonjog az ősi római jognak 

alárendelt újabb jog volt-e, vagy fordítva.35 A római jog birodalmi jogként, 36vagyis a 

birodalom jogaként való leírása a Szent Római Birodalomnak az ókori Római Birodalom 

folytatásaként való hagyományát mutatja. A translatio imperii, a Római Birodalomtól a kora 

középkori frankokig, majd később a germánokig tartó folytonosság elmélete a római jog mint 

birodalmi jog legitimitásának elméleti magyarázata volt. Friedrich Barbarossa császár az 

1158-as roncagliai országgyűlésen még új törvényeket is beemelt a Corpus Iurisba. Minél 

37kevésbé győzött meg a császári eszme, és a császárok hatalma és pompája csökkent, annál 

kevésbé tudott meggyőzni a translatio imperii. A XVI. század elején sokan azzal érveltek, 

hogy III. (Supplinburgi) Lothar császár a XII. században olyan törvényt hozott, amely az 

egyetemeken a római jogról szóló előadásokat és a a római jog gyakorlását a bíróságokon 

kötelezővé tette.38 Úgy tűnik, különösen Philipp Melanchthon teológus és reformátor 

terjesztette ezt az érvet.39 Ez a birodalmi törvény azonban soha nem létezett. A polihisztor 

Hermann Conring 1643-ban kimutatta, hogy Németországban a római jog nem törvény, 

hanem gyakorlat útján lépett érvénybe. Ezért beszélünk ma a lothariánus legendáról. Conring 

kiemelte, hogy a római jog usu sensim receptum volt. 40Ezzel ő lett a mai napig több európai 

nyelvben használt recepció kifejezés megalkotója. A mai jogtörténészek vitáit a recepció 

jelentéséről és jelentőségéről számos vita övezi. 41Mindazonáltal a német szokásjog 

(gemeines Recht) mint jogforrás és hatósági rendszer rendkívül nagy gyakorlati jelentőséggel 

bírt a kora újkori birodalomban. 

       A jogforrások elméletét követve, amely az olasz statútumelméletből eredt, a common law 

másodlagos jogforrás volt, amely akkor volt alkalmazható, ha nem állt rendelkezésre külön 
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(helyi) jog. Egy kisebb joghatóság joga alárendelte a nagyobb joghatóság jogát. Az adott jog 

vakfoltjait a common law-val kellett kitölteni. Ebben az időben azt mondták, hogy "statuta 

sunt stricte interpretanda ut minime laedant ius commune", ami azt jelenti, hogy az eltérő 

partikuláris és statútumokat nem szabad extenzíven értelmezni vagy analóg módon 

alkalmazni újszerű esetekben. 42A gyakorlatban ez a statútumelmélet nagyfokú jogi 

egységesítéshez vezetett. Csak David Mevius 1642-es, Lübeck városi jogához fűzött 

kommentárjával jelent meg egy önálló megközelítés a sajátos joggal kapcsolatban. Számos 

XVIII. századi szerző azonban bírálta Meviust a római jog iránti affinitása miatt. 43 

      A fundata intentio elve azt jelentette, hogy a római kánoni szokásjog kétség esetén 

megalapozott érvényességi igénnyel rendelkezett.44 A háttér elég meggyőző volt: a német 

usus modernus szerzői a common law elveit használták fel véleményük kifejtésére.45 A tanult 

bírák az egyetemeken kizárólag római és kánonjogot tanultak. A helyi jogról szóló előadások 

csak lassan alakultak ki.46 Ezért a bíróságoknak csak hivatalból kellett ismerniük és 

alkalmazniuk a common lawt. Az egyes jogforrásokra hivatkozó feleknek idézniük 

("allegate") és bizonyítaniuk kellett azokat. Ez mindig bonyolult volt a részletekben, mivel a 

common law és a partikuláris jog közötti különbségtétel régiónként eltérő volt. Gyakran az 

írott vagy törvényes területi jog ius commune in loco néven beépült a common law-ba.47 A 

helyi jog tartalmának bizonyításának követelménye tehát csak az íratlan szokásjogra 

vonatkozott. E nehéz megkülönböztetés részletei nem voltak egyértelműek, és az adott 

bíróság gyakorlatától függtek. A tanult jog alkalmazhatóságáról szóló erudita tanítás nyomai 

számos helyi statútumban megtalálhatók. Az 1401-ből származó lüneburgi városi privilégium, 

úgy tűnik, először tartalmazott ilyen záradékot világi statútumban. 48Ezt követően vált híressé 

a bíró és az assessorok esküje a császári kamarai bíróság 1495-ös és 1555-ös bírósági 

rendtartásában. Ebben sok különbséget láthatunk a konkrét részletekben. Az 1495-ös és 1555-

ös birodalmi közjogok a jogforrások hierarchiájában az első helyen álltak. Ezt követően a 

birodalmi recessumok, a területi statútumok és a szokások következtek. Az utolsó, 1654-es 

birodalmi recesszióban a hierarchia megváltozott. A statútumokkal és a vámokkal kezdődött, 

őket követték először a birodalmi recessumok, végül pedig a szokásjog. 49A normatív 

források jelezték a változást, és összhangban vannak egyrészt a korabeli jogtudományban a 

helyi jogra való összpontosítással, másrészt annak figyelembevételével a bírósági 

gyakorlatban való figyelembevételével másrészt. Számos területi alkotmány és bírósági 

végzés tartalmazott hasonló kikötéseket. A kép azonban - mint mindig a Régi Birodalomban - 

színes. 

       A kora újkori birodalomban, más európai országoktól eltérően, a területek túlnyomórészt 

formális törvényeket hoztak.50 A recepció idején számos városban és területen kiterjedt helyi 

statútumok - úgynevezett reformációk - születtek.51 Ezek a helyi hagyományokat a római és a 

kánoni tanult jog tartalmával és módszereivel ötvözték. Ezen új típusú jogforrás kezdetén 

elhelyezkedve többek között az 1479-es nürnbergi reformáció nyert jelentőséget. Ugyanez a 

helyzet az 1498-as wormsi reformációval, az 1509-es frankfurti reformációval és a humanista 

Ulrich Zasius által kidolgozott 1520-as freiburgi breisgaui városi statútummal. A későbbi 

évtizedekben 1571-ben Solmsban fontos udvari rendelet, 1578-ban Frankfurtban megújított 

reformáció, 1586-ban Lübeck felülvizsgált városi statútuma, 1603/5-ben pedig Hamburg 

megújított városi törvénye jelent meg. Szászország 1572-es választójogi alkotmányai szintén 

régiófeletti hírnévre tettek szert, nem utolsósorban a boszorkányságra vonatkozó szigorú 

rendelkezései miatt (az úgynevezett "spiritualizált boszorkányság" fogalma, amely az 

ördöggel kötött paktumot feltételezte). Ezek a reformátori statútumok technikai értelemben 

egyáltalán nem kodifikációk. Többnyire az eljárási és anyagi jog, valamint a polgári és 

büntetőjog keverékét tartalmazták. A városi statútumokban ezeket gyakran kombinálták a 

polgári részvételre és a városi tanácsra vonatkozó statútumokkal. A különböző bíróságok 

területi rendtartásait a császári kamarai bírósággal példálózva fogalmazták meg. 52 
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         A XV. század végétől kezdve gyakorlatilag minden terület és nagyobb város számos 

rendőrségi rendeletet (Policeyordnungen) fogadott el - ez Európa-szerte jelenség volt.53 A 

kora újkori hatóságok az alattvalók életének minden részletét igyekeztek szabályozni. Az 

uralkodó rendeletek sok más dolog mellett a ruházattal, esküvőkkel és temetésekkel, 

járványokkal, iskolákkal, foglalkozásokkal, árvaházakkal, szegényházakkal, 

gyógyszertárakkal, katonákkal és templomokkal foglalkoztak.54A fejlődő paternalista 

hatalom a rendőrségi rendeletek segítségével a tisztességen és istenfélelmen alapuló 

életmódot kívánta erősíteni. A német "Vater" kifejezés a "Staat" (atyai állam) ebben a 

fejlődésben gyökerezik. Az ediktumok a magánjogban is szabályozták az adókat és az 

árakat.55 Az időbeli hatalom korlátozta az autonóm és liberális polgári jogot, amely 

egyébként a szerződési szabadságon alapult. A felvilágosodás filozófusai egészen Immanuel 

Kantig elutasították ezt a jóléti államot, és azt követelték, hogy az emberek lépjenek túl önnön 

éretlenségükön. A rendészeti rendeletek azonban egészen a XIX. század elejéig léteztek. 

Ekkor, 1882-ben a berlini porosz felsőbb közigazgatási bíróság úgy döntött, hogy a rendőrségi 

jog a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszély elhárítására korlátozódik. 56A német 

rendőrségi jog tehát ebben a hosszú hagyományban áll. 

       A tizennyolcadik században a Régi Birodalom egyes területei elkezdték kodifikálni a 

jogukat. Bajorország Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr kancellár alatt több 

kodifikációval kezdte. Ő készítette el a Codex juris Bavarici criminalis (1751), a Codex juris 

Bavarici judiciarii (1753) és a Codex juris Maximilianeus Bavaricus civilis (1754) című nagy 

katolikus joganyagot, amely egészen 1900-ig tartott.57 Poroszországnak volt az 1794-es 

"Allgemeines Landrecht" (általános országjog, vagy porosz polgári törvénykönyv). A 

58német nyelvben azonban királyi aggályok miatt kerülték a "kódex" szaknyelvi elnevezést. 

Ez túlságosan emlékeztetett volna a francia forradalomban követelt egyenlőség és egység 

fogalmára. A római kánonjogot mint formai forrást hatályon kívül helyezték, és a kódex a 

maga 19 000 paragrafusával a közérthető kazuisztikában igyekezett megtanítani a népet a jog 

tartalmára. Savigny később úgy beszélt róla, mint "in Form und Materie eine solche Sudeley" 

("formailag és tartalmilag egy rendetlenségről"); a kódexről azonban előadásokat tartott. 59 

 

 

IV. Magán- és büntetőjog 

 

 

Az elmúlt évtizedekben a kora újkori anyagi magánjog története háttérbe szorult, és a 

jogtörténet e klasszikus területére vonatkozóan igen kevés fontos irodalom áll rendelkezésre. 

A XIX. század végén és a XX. század elején a német magánjog kutatása természetesnek vette, 

hogy a jogi doktrínákat össze kell kapcsolni azok történetével - ez a jogtörténeti iskola 

módszertani öröksége. 60Franz Wieacker hatására a magánjogtörténet egyre inkább 

tudománytörténetté vált, és már nem igazán érdekelte az anyagi magánjog. 61Néhány 

információ azonban megadható. 62A kora újkori magánjog a magánautonómia elve és a 

szerződési szabadsága nélkül működött. A feudális rendszer a társadalmi különbségeken 

alapult, és nem ismerte el az egyenlőséget és a polgárok jogi szabadságát. A paraszti lakosság 

nagy része jobbágyként élt. A jogászok vitatták, hogy a római rabszolgatörvény alkalmazható-

e ezekre a parasztokra, de többnyire tagadták.63 Számos kiváltság fokozta az 

egyenlőtlenséget. Ulrich Stutz költői mondata, miszerint "a középkorban a jog egész egét 

beárnyékolták a kiváltságok", a kora újkorra is igaz egész Európában. 64Gyakran hivatkoztak 

a iura quaesita-ra (jól kiérdemelt jogokra), hogy megvédjék magukat a korlátozásokkal 

szemben. A férfiak és a nők eltérő és fokozatos jogképességgel rendelkeztek. A feleségek 

gyakran a férjük gyámsága alatt álltak. Sok nő azonban gyakorlatilag független volt a 

kereskedelemben és a perek során, különösen az özvegyek és üzletasszonyok. A 
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Senatusconsultum Vellejanum római szabálya, a nők jogképességét korlátozó 

Senatusconsultum Vellejanum tehát egyre inkább korlátozta. Ennek köszönhetően a nők 

kezességvállalása a legtöbbször érvényesült. A római öröklési jog hagyományában a férfiak 

és a nők egyenrangúak voltak, a német hagyomány azonban a férfiaknak kedvezett. A nők 

jogi helyzetének középpontba állítása segít a római és a német hagyományoknak az egyes 

törvényekre gyakorolt hatásának értékelésében. 1498 óta a különböző császári recessziók a 

római öröklési elveket átvették a birodalomban. 65  Egy másik német hagyomány a jóhiszemű 

tulajdonátruházás. A római jog ismerte azt az elvet, hogy senki sem ruházhat át több jogot, 

mint amennyivel rendelkezik (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet).66 Számos 

középkori törvény a "Hand wahre Hand" ("a kéz a kezet fogja tartani") és a "Wo du deinen 

guten Glauben gelassen hast, da musst du ihn suchen" ("ahol a jóhiszeműséget hagytad, ott 

keresd, ahol hagytad") elvén alapult. David Meviusnak, az usus modernus nagy lübecki 

tudósának valószínűleg óriási hatása volt a jóhiszemű tulajdonátruházás megalapozására a 

modern jogtudományban a XVII. század óta. 67 

       A büntetőjogot a fizikai járulékaival és büntetéseivel különböző rendészeti rendeletek 

támogatták és egészítették ki. 68  A szász büntetőjogtudós Benedikt Carpzov 1635-ös Practica 

Nova című művével nagy hatást gyakorolt. Carpzov törvénye szigorú lutheri büntetőjog volt, 

és több mint száz évig uralta a német büntetőjogászatot.69 Európai összehasonlításban az 

Óbirodalomnak mint a boszorkányüldözés központi országának különleges jelentősége volt. 

Németország "Mutter vieler Hexen" ("sok boszorkány anyja") volt, írta a boszorkányüldözés 

jezsuita ellenzője, Friedrich Spee 1631-ben.70Az 1590-es, 1625-ös és 1660-as 

boszorkánypánik a legnagyobb boszorkányüldözések közé tartozik. A birodalom területi 

széttagoltsága, a felekezeti elkülönülés, a harmincéves háború és a kínzás általános 

alkalmazása csak elégtelen magyarázatot adhat a több mint 100 000 ember levadászására. 

711740-ben Poroszország volt az első ország, amely Európában eltörölte a kínzást. 

72Amszterdami holland példát követve (1594/5) a XVII. század elején a német városok és 

területek büntetőintézetek létesítettek. A kora újkori börtönbüntetés tehát egyre inkább átvette 

a fizikai büntetés és a halálbüntetés helyét. 73 

 

 

 

V. Joghatóság és bírósági gyakorlat 

 

 

A joghatóság fogalma nagy jelentőséggel bírt a Szent Római Birodalomban.74 A német jogi 

hagyományban az igazságszolgáltatásra való összpontosítás kiemelkedően fontos, talán még 

inkább, mint a kora újkori jogalkotás. Ebben egyes jogtörténészek különbséget látnak a 

francia jogtörténeti hagyományhoz képest. Franciaországban az igazságszolgáltatás helyett a 

jogtörténészek az anyagi jogra helyezték a hangsúlyt, ami az 1789-es Emberi jogok 

proklamációjában csúcsosodott ki. 75Ehhez képest a Régi Birodalom nem garantálta a 

jogokat, hanem bíróságok hálózatát biztosította, amely az évszázadok során kiépült - valóban 

egy formális jogállamot. 

       A francia forradalom idején August Ludwig von Schlözer 1793-ban pontosan kiemelte: 

"Glückliches Deutschland, das einzige Land der Welt, wo man gegen seine Herrscher, ihrer 

Würde unbeschadet, im Wege Rechtens, bei einem fremden, nicht ihrem eigenen Tribunal, 

aufkommen kann."76 ("Szerencsés Németország, az egyetlen ország a világon, ahol az ember 

a saját hatóságai ellen egy tőlük teljesen független bíróság előtt eljárhat."). A kortársak teljes 

mértékben tisztában voltak a jog egyediségével, amely az alattvalóknak lehetőséget adott arra, 

hogy saját uralkodóikat pereljék. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem volt német 

forradalom. Valóban, és az európai keretekhez képest a birodalmi igazságszolgáltatás 
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nagyrészt független, professzionális és jól szervezett volt. Lassúsága és hibái ellenére jobban 

működött, mint azt a jogtörténeti szerzők az 1960-as évekig feltételezték. A birodalmi 

bíróságokat különböző alsó- és felsőbíróságok támogatták a területeken. A legújabb kori 

jogtörténetben a tudatosan nem szakszerű "bírósági táj" (Gerichtslandschaft) kifejezés nyert 

jelentőséget. 77Hogy a sokféleség leírására szolgáló új fogalomként fog-e meghonosodni, 

vagy csupán divatos kifejezés marad, még nem világos. A bíróságok alkotmányaira és 

szabályaira összpontosítva azt kellene megvizsgálni, hogy hány középkori struktúra maradt 

fenn a kora újkor végéig. A népgyűlések (Dinggenossenschaften) egészen a XVII. századig, 

sőt még később is megtalálták az igazságszolgáltatást a falvakban és a paraszti területeken.78 

A késő középkori vehmic bíróságok is léteztek a középkortól egészen a XIX. század elejéig a 

parasztok sajátos alacsony szintű joghatóságaként.79 Néha az elöljárók többé-kevésbé 

összekapcsolták a joghatóság feletti uralmat a terület feletti uralommal - nagy különbségekkel 

a részletekben. Ennek következtében a kép sokkal színesebb, mint azt a központi bíróságokról 

szóló irodalom alapján feltételezhetjük. A bíróságok és a területük kapcsolata azonban 

központi jelentőséggel bírt a kora újkori államalakulás szempontjából. A iurisdictio a területi 

szuverenitás megtestesítője és első lépése volt. 80 

       A Szent Római Birodalom élén 1806-ig létezett a Reichskammergericht (birodalmi 

kamarai bíróság) és a Reichshofrat (birodalmi Aulikus Tanács) mint a két legfelsőbb 

birodalmi bíróság. Mindkettő hasonló joghatósággal, de nagyon eltérő szervezeti felépítéssel 

rendelkezett. Ezért ezeket itt külön kell ismertetni. 

        A császári kamarai bíróságot 1495-ben alapították, és 1806-ig működött. A bíróság egy 

régebbi, a hivatalban lévő király vagy császár személyéhez igen szorosan kapcsolódó királyi 

kamarai bíróság átszervezésének eredménye volt. 81A császári kamarai bíróságot ekkor a 

császár a birtokokkal együtt biztosította. A császár nevében ítélkezett, de a birtokok 

választották ki az értékelők többségét. A császár csak a főbírót és néhány assessort választott. 

Mint sok kora újkori felsőbb bíróságnál, a császári kamarai bíróság bírái is nemesekre és jogi 

végzettségűekre oszlottak. Azonban a gyakorlatban egyre több nemes tanult jogot, másrészt a 

jogi diplomával rendelkezők a nemesség tagjaivá váltak. Kialakult a franciaországi 

nemességhez hasonló noblesse du robe. A főbíró elnökként képviselte a bíróságot, de maga 

nem ítélkezett. A bírák és az esküdtek felosztásával a császári kamarai bíróság a helyi jogi 

hagyományokból ismert bírák és a laikus esküdtszék felosztásához igazodott. A császári 

kamarai bíróság nemcsak az assessorok kiválasztása miatt volt független a császártól, hanem a 

birtokok (Kammerzieler) adóból finanszírozták. 

        Számos terület azonban nem emelte hatékonyan az adót. Ezért a bíróság gyakran nem 

tudta betölteni az értékbecslők helyét. Ráadásul a bíróságnak soha nem volt saját épülete - 

például palota vagy hasonló épület, amellyel sok területi bíróság rendelkezett -, hanem 

funkcionális épületeket kellett bérelnie. A bíróság emellett a császártól földrajzi távolságban 

működött, és meglehetősen jelentéktelen és kis birodalmi városokban, különösen Speyerben 

(1527-1689) és Wetzlarban (1690-1806) volt a székhelye.82 A német jogtörténetben a 

távolságot szó szerint a hatalmak földrajzi szétválasztásaként értelmezték. A második német 

birodalom birodalmi bíróságának székhelye 1870/9-től Lipcsében volt; a szövetségi 

legfelsőbb bíróság (Bundesgerichtshof) és a szövetségi alkotmánybíróság 

(Bundesverfassungsgericht) 1949 után Karlsruhéban működött. A legfelsőbb bíróságoknak a 

kormány székhelyétől való elkülönítése a birodalmi kamarai bíróság német hagyományában 

gyökerezett. Nagyon gyakran említik ezt a pontot hivatalos alkalmak és évfordulók 

alkalmával. 

        A császári kamarai bíróság volt az elsőfokú bíróság az örökös közbékét sértő viszályok 

esetében. Ezen kívül a császári közvetlenek között és ellen is lehetett a bíróság előtt peres 

eljárást indítani.83Néha a feleknek előzetesen kompromisszumot kellett kötniük, például az 

úgynevezett Austrägalgerichte (választottbíróságok) előtt. A birodalmi kamarai bíróság volt 
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ekkor a legfelsőbb fellebbviteli bíróság a területi bíróságok határozatai elleni fellebbezésekre. 

84Elméletileg a területek e birodalmi joghatóság miatt nem válhattak függetlenné a 

birodalomtól vagy az uralkodótól. A birodalom egyes részei azonban nem tartoztak a császári 

udvarok földrajzi joghatósága alá, például a Habsburg örökös tartományok és Burgundia. 

         Más területeken a császári felügyeletet nagymértékben korlátozta a privilegia de non 

appellando.85 A fellebbezéseket összegük vagy vitatott ügyük miatt kizárták (quantitative 

vagy qualitative privilegia limitata). A céh-, kereskedelmi és rendészeti ügyek szintén nem 

voltak fellebbezhetők a jó bizonyíthatóságuk ellenére sem. A gyakorlatban azonban a bíróság 

sok ilyen jogvitát eldöntött. A büntetőügyek sem voltak fellebbezhetők. Az 1530-as császári 

szünet megtiltotta a büntetőjogi fellebbezéseket, és a jogalkalmazók tudomásul vették a 

tilalmat.86A korabeli eljárásjog megsértése ellen a császári bíróságoknál lehetett fellebbezni 

megsemmisítésért (citatio super nullitate). A császári kamarai bíróság így betilthatta az 

igazságtalan kínzásokat és mérsékelte a regionális boszorkányüldözést.87 A korlátozott 

appellációs kiváltságok mellett léteztek privilegia illimitata is, amelyek kizártak minden 

appellációt a császári bíróságokhoz. A világi választófejedelmek teljes mentességet követeltek 

minden appelláció alól, és ezt a követelést az 1356-os Aranybullára alapozták.88Az egyházi 

választófejedelemségek szerényebbek voltak, és csak a XVII. század közepén vállaltak 

minden kiváltságot (például a kölni választófejedelemség 1653-ban). Fokozatosan minden 

nagyobb területek kaptak privilegia de non appellando-t. Cserébe a kiváltságos területeknek a 

császári bíróságok mintájára kellett létrehozniuk a szervezeti és alkotmányos felépítésű 

területi legfelsőbb bíróságokat. Következésképpen a privilégiumok egyrészt gyengítették a 

Régi Birodalom joghatóságát, másrészt viszont harmonizációhoz vezettek. Azokban az 

esetekben, amikor a területi bíróságok elutasították valakinek a tárgyalását, a császári 

bíróságok különleges joghatósága (iustitia denegata vel protracta) állt rendelkezésre. 89Ilyen 

eljárások nem fordultak elő nagy számban, de maga a kockázat megfelelő területi 

joghatósághoz vezetett. 

         A császári kamarai bíróság 1495-ös és különösen 1555-ös bírósági rendtartása átfogóan 

szabályozta a joghatóságot és az eljárást.90 Az udvar új alkotmányának koncepcióját 1613-

ban dolgozták ki, de azt soha nem fogadták el. Az 1654. évi utolsó császári szünet számos 

rendelkezést tartalmazott a császári kamarai bíróság munkájáról. E nagyobb reformok mellett 

maga a bíróság is több mint 330 Gemeine Bescheide vagy decreta communia (közös rendelet) 

határozatot fogadott el.91A közös rendeletek a döntéshozatal és a jogalkotás keverékeként az 

ügyvédek magatartásával és eljárásjogi kérdésekkel foglalkoztak. 

        Más európai országokban is léteznek hasonló jogforrások (Portugália: assentos; 

Franciaország: arrets de reglement). 92A bíróság a saját, idővel kialakított stilus curiae-ját 

követte. Az eljárásjog a ius commune írásos modelljét használta, amely különösen a pápai 

Rota Romana előtti eljárásból ismert. 93A quod non est in actis non est in mundo régi elve 

bürokratikus és nehézkes eljáráshoz vezetett. 94 Az írásbeli nyilatkozatokat és az ügyvédek 

által készített és a bíróságok székhelyén dolgozó, a felek nevében eljáró ügyészeknek 

megküldött iratokat. Az ügyvédi képviseletre vonatkozó formális kötelezettség nem létezett, 

de a gyakorlatban ez volt a szokásos. A birodalmi kamarai bíróság a felek által benyújtott 

beadványokat és implorációkat a peres eljárás első lépéseként (ún. peren kívüli eljárásként) 

tekintette, hogy a jogvita formális megnyitásáról a citatio-val döntsön. Ezt követően a bíróság 

küldönce kézbesítette az idézést. Az úgynevezett Reproduktionstermin (reprodukciós időpont) 

időpontjában a felperesnek az idézést a bíróságon kellett leadnia a kézbesítési értesítéssel 

együtt. A birodalmi kamarai eljárás bírósági szakasza ezzel a reprodukcióval kezdődött. Az 

alperes most már felhozhatott exceptiones-t. Ha tagadta, vagy ha köteles volt nyilatkozni egy 

ügyben, mert a bíróság úgy döntött, hogy vita áll fenn, akkor litis contestatio, a perfüggőség 

formális megállapítása következett. 95Ezt követően megkezdődött a gemeines Recht eljárásra 

jellemző írásbeli beadványok cseréje. Az alperes válaszolt a keresettel szembeni kifogásaival. 
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A felperes viszontválaszban válaszolt, amelyet az alperes viszontválasza követett. Ezután a 

felperes viszontválasza következett, amelyet az alperes cáfolata követett. Különböző 

beadványok és záróbeszédek elhúzódott az eljárás. Ha bizonyítékokat kellett előterjeszteni, a 

bíróság csak közvetett módon, tanúkihallgatással, bizonyítási bizottságokkal vette fel a 

bizonyítékokat. A szokásjogban a pozíciós eljárást 1654-ig alkalmazták.96 Az utolsó császári 

szünet egyszerűsítette az írásbeli beadványok nehézkes eljárását, de a bizonyításhoz 

ragaszkodott. A szász polgári jogi perben a bizonyításról szóló közbenső határozat 

(Beweisinterlokut) kettéosztotta a jogvitát, de ez a szigorú törés a császári bíróságok 

eljárásaiban soha nem létezett. 

       A császári kamarai bíróságon a végsőkig megmaradt egy kis szóbeli rész; nem voltak 

szóbeli tárgyalások, de tartottak ünnepi és törvényszéki tárgyalásokat. A tárgyalások 

nyilvánosak voltak, az összes prokurátornak részt kellett vennie rajtuk, és azok a felek, akik 

maguk is elutaztak a bíróságok székhelyére, részt vehettek rajtuk. Az ügyészek a 

tárgyalásokon terjesztették elő a beadványokat, a bíróság pedig kihirdette döntéseit. A vitás 

perek azonban nem voltak kívánatosak, és különböző időszakokban betiltották őket. 

Összességében a császári kamarai bíróság munkája, amely 70 000 ügyiratot tartalmaz, jól 

dokumentált 97 hivatalos eljárásoknak csak egynegyede végződött jogerős határozattal, és a 

császári körök általi kivégzés folyamatos problémákkal járt. 98 Mindazonáltal a kortársak 

elismerték az udvar vívmányait, annak ellenére, hogy a tizennyolcadik században néhány 

szatirikus vers született. A fiatal jogászok egyetemi tanulmányaik után Speyerbe és Wetzlarba 

utaztak, és gyakornokként részletesen megismerték a császári udvarok eljárásait. A 

Kameralliteratur (a császári kamarai bíróságról szóló korabeli irodalom), amelyet assessorok, 

procurátorok és ügyvédek írtak, az egész birodalomban, sőt Európa más részein is 

megismertette a bíráskodást és annak technikáját. 

        Ezzel szemben a Reichshofrat (Birodalmi Aulikus Tanács), a második birodalmi bíróság, 

a birtokok befolyása nélküli birodalmi tanácsadó és igazságszolgáltatási szerv volt.99 

Létrehozása nem datálható pontosan, hanem hosszabb kialakulási időszaka volt, amely 

1001550 körül a bíróság törvénybe iktatott alkotmányával ért véget. Fokozatosan a császári 

Aulikus Tanács kezdett jogi ügyekkel foglalkozni. Ennek eredményeként a császár 

visszanyerte joghatóságának egy részét, amelyet legfőbb bíróként a császári kamarai 

bíróságtól elvesztett. Az Aulikus Tanács legátfogóbb rendeletét 1654-ben rendelték 

el,101pontosan abban az évben, amikor az utolsó császári szünet a császári kamarai bíróság 

eljárását is megreformálta. A császári Aulikus Tanács alkotmánya nem formális császári 

törvény, hanem inkább császári rendelet volt. A császárral való szoros kapcsolat ezzel jött 

létre. A tanácsosokat is ő választotta ki a birtokok befolyása nélkül. Nem lehet azonban 

általánosítani azt a feltételezést, hogy a császári Aulikus Tanács erősen elfogult volt a 

katolikusok irányába, és így csak Németország déli részei számára volt érdekes. A tanácsosok 

közül legalább néhányan protestánsok voltak. 102A londoni Steelyard kereskedelmi 

állomással kapcsolatos számos vitát a Hanza és az angol kereskedő kalandorok között a 

császári kamarai bíróság helyett a császári Aulikus Tanács előtt tárgyalták. Az Aulikus 

Tanács emellett a birodalom itáliai területei felett is joghatósággal rendelkezett.103 

Kiváltságokat biztosított és és beszedte a területi uraktól a segélyeket.104 A Birodalmi 

Aulikus Tanács és a Birodalmi Kamarai Bíróság joghatósága azonban nagyrészt megegyezett. 

105 

       Nem meglepő, hogy a felek megválaszthatták, hová küldjék követeléseiket. Az ügyet 

befogadó bíróság joghatósága kizárta a második bíróság joghatóságát, még akkor is, ha a 

Birodalmi Aulikus Tanács igyekezett felügyelni a Birodalmi Kamarai Bíróságot. A Birodalmi 

Aulikus Tanács eljárása kevésbé volt formális; csak szubszidiáriusan alapult ugyanazokon az 

elveken, mint a Birodalmi Kamarai Bíróság. A császári aulikus bíróság még kevésbé 
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formálisan alkalmazta a stilus curiae-t. 106A Birodalmi Aulikus Tanács is hozott közös 

rendeleteket, bár lényegesen kisebb számban (kb. 110). 107 

     Az Aulikus Tanács igazságszolgáltatási és politikai feladatai között egyáltalán nem könnyű 

különbséget tenni, különösen a feudális beiktatás számos esete esetében. Az biztos, hogy a 

bíróság causae (ügyek) néven nevezte ügyeit. Politikai szempontból nagyobb befolyással 

rendelkezett, mint a császári kamarai bíróság, mivel a döntések mögött közvetlenül a császár 

tekintélye állt, és kétséges esetekben a bíróság magát a császárt is bevonhatta a 

döntéshozatalba (votum ad imperatorem). A császári kamarai bírósággal ellentétben a császári 

aulikus tanácsnak nem volt állandó székhelye, hanem a császárok prágai, wels-i, frankfurti és 

legtöbbször bécsi rezidenciáihoz volt kötve. Több mint 100 000 bírósági akta maradt fenn. A 

császári Aulikus Tanácsnak tehát még több ügyet kellett tárgyalnia, mint a császári kamarai 

bíróságnak. Sajnos a forrásoknak csak egy részét dokumentálják a jelenlegi leltárak. 108A 

császári Aulikus Tanács eljárása még a kamarai bírósági pereskedésnél is nagyobb mértékben 

függött az írásos feljegyzésekre. A XVII. század elejéig csak néhány ünnepélyes kihirdetés 

volt a döntésekről; ezt követően az eljárások egyáltalán nem voltak szóbeliak. A procuratorok 

mellett a császári Aulikus Tanácsnak voltak olyan ügyvédei is, akik állandóan képviselték a 

feleket a császári bíróságon. 109Egy ajtónálló jelképesen a belső és a külső munka határát 

jelezte a felekkel és képviselőikkel való kapcsolattartással. A Birodalmi Aulikus Tanács, mint 

politikai és jogi ügyekben egyaránt bináris szervezet, sokkal kevesebb korabeli irodalmat 

hozott létre, mint a Birodalmi Kamarai Bíróság. 110A felfogásban a jogi nyilvánosság, a két 

bíróság eljárását egységes birodalmi eljárássá egyesítették, amelynek a jogi karokon volt 

sajátos jelentősége. Johann Stephan Pütter közjogi tudós a gyakorlati gyakorlatairól vált 

ismertté, amelyekben a hallgatókkal császári ügyek bírósági iratai alapján dolgoztatta és 

döntéseket hozott. Ez a példa jellemző a Szent Római Birodalom jogára. Az elmélet és a 

gyakorlat igen áttekinthetetlen és sokféle jogforrásaival összefüggésben jogi koncepciók 

keletkeztek, sőt életbe is léptek, és befolyásolták a gyakorlatot. A német usus modernus 

pandectarum a római és a helyi hagyományok gyakorlati kombinációja volt, és egyértelműen 

a birodalom legfelsőbb bíróságaira összpontosított. 

        A bírósági rendszer és az eljárási jog szervezete a területeken sok tekintetben 

különbözött, más vonatkozásokban azonban nagyon gyakran a birodalmi eljáráson alapultak. 

A világi és az egyházi joghatóságnak a középkorból ismert szétválasztása a kora újkorban is 

tovább élt. 111A protestáns területek joga különbözött a katolikus területek jogától. A 

katolikus területeken a területi főúr egyszerre volt a püspökség és a terület világi és egyházi 

feje, de gyakran rendelkeztek világi és egyházi Aulikus Tanáccsal (hivatalnoksággal), 

amelyhez személyes kapcsolat fűzte őket. A világi csatorna a császári udvaroknál végződött, 

míg az egyházi csatorna először az érsek officialátusa, majd az apostoli nuncius, végül a pápai 

Rota Romana volt. Sok egyházi bíróság azonban a gyakorlatban úgy működött, mint a 

szokásos polgári bíróságok, széles joghatósággal. Ezért az egyházi bíróságok világi német 

polgári ügyekben is dönthettek, még az Óbirodalmon kívüli felsőbb katolikus bíróságokon is. 

Ez hatalmas konfliktushoz vezetett a birodalmi jogi szabályozásokkal, és a XVIII. században 

a császár és a pápa közötti konfrontációhoz.112 Ez a pont a középkori Investitúciós vita 

maradványait és annak az újkorban való továbbélését szemlélteti. A kölni 

választófejedelemség területén különösen kaotikus volt a joghatósági rendszer. A katolikus 

világi területeken is volt egyházi joghatóság, de itt ez nem volt a világi uralkodó személyéhez 

kötve. Ezért a katolikus területi urak távol tarthatták a hivatalnokokat a polgári ügyektől. A 

pápai joghatóságtól való függetlenedésre törekedve az Óbirodalom érsekei 1786-ban 

megpróbáltak függetlenedni az apostoli nunciustól (Emser Punktation), de sikertelenül.113 

Másrészt a protestáns területeken a XVI. században eltűnt a hagyományos egyházi 

joghatóság. A területi urak summáspüspökségeket és protestáns konzisztóriumokat hoztak 
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létre. A konzisztóriumok bíróságai fontos szerepet játszottak a protestáns házassági jog 

fejlődésében. 114 

        A világi területi bíróságoknak a kora újkori területeken több szakasza volt, és számtalan 

bírósági elnevezés létezett. Néhány szabályszerűség azonban megfigyelhető; például minél 

magasabb szintű volt az instancia, annál több bíró rendelkezett jogi tanulmányokkal. Az 

aulikus bíróságok vagy a császári aulikus tanács mintájára működtek, és a területi uraktól 

függtek, vagy a császári kamarai bíróság mintájára, és ezért függetlenebbek voltak. A területi 

urak csak kivételesen döntöttek bíróként a bíróságokon. Az uralkodók e személyes döntéseit 

kabinetbíráskodásnak vagy dictumnak (ex plenitudine potestatis) nevezték, és a legtöbb 

kortárs elutasította őket. 115II. Friedrich porosz király 1779-ben a híres Miller Arnold-ügyben 

diktumot alkalmazott, ami bírák elbocsátásához és bebörtönzéséhez vezetett. Egy nemes és 

egy molnár közötti polgári perben úgy döntött, hogy nem ismerte a jogi részleteket. A 

116területi bíróságok azonban legtöbbször a területi urak közvetlen utasításai nélkül 

dolgoztak. A legfelsőbb területi bíróságok némelyike a fellebbviteli privilégiumoknak 

köszönheti megalakulását, például a cellei (1711) és a düsseldorfi (1769) fellebbviteli 

főbíróság, valamint a svéd wismari törvényszék (1653). A cellei fellebbviteli főbíróságot és a 

wismari törvényszéket a közelmúltban megjelent tanulmányok alaposan megvizsgálták, de a 

főbíróságokra és a területi bíráskodásra való összpontosítás során nem szabadna szem elől 

téveszteni a paraszti területek sajátos helyzetét. A régi birodalom számos régiójában egészen a 

XIX. századig léteztek patrimonális bíróságok. Joghatóságuk nem a területi uraktól, hanem a 

nagybirtokok tulajdonosaitól függött. A birtokos volt a hatóság és a kiegészítő bíró az 

alattvalói felett. A lakosság tehát nem területi joghatóság, hanem a birtokosok patrimoniális 

joghatósága alatt állt. Az 1794-es porosz polgári törvénykönyv még elismerte a különleges 

joghatóságokat, és számos részletben szabályozta azokat. 117 

         Hannover - amely 1692 óta herceg-választófejedelemség volt és személyi unióban állt 

Angliával - Celle-ben legfelsőbb fellebbviteli bíróságot hozott létre. A bíróság a területi 

uraktól való függetlenségéről és jó szervezettségéről vált ismertté. Az alelnök Friedrich Esajas 

Pufendorf, a híres filozófus rokona, 1744/87-ben négy, három kiadásban kinyomtatott, a 

Cellei Fellebbviteli Főbíróság határozatait tartalmazó észrevételek kötetei. Pufendorf számos 

észak-német jogi forrást is szerkesztett, és így tette őket közkinccsé.118 Pufendorf emellett 

1772 körül elkészítette egy hannoveri területi törvényjavaslat tervezetét, amely azonban soha 

nem lépett hatályba. 119Amikor a középső tizennyolcadik században II. György király 

megkérdezte a cellei Fellebbviteli Bíróság elnökét, hogy miért veszített annyi ügyet a saját 

bíróságán, mire az elnök így válaszolt: "Mert felséged általában téved.".120 Akár igaz ez a 

történet, akár nem, rámutat a kora újkori regionális igazságszolgáltatás önbizalmára. 

         Az 1653-as wismari törvényszék nagy jelentőségre tett szert.121 Ez volt a harmincéves 

háború következtében Svédországhoz csatolt egyes északnémet területek legfelsőbb bírósága. 

Akárcsak Celle-ben, itt is az alelnök volt az, aki híressé tette a bíróságot. David Mevius, az 

usus modernus nagy tudósa 1653-tól 1670-ben bekövetkezett haláláig dolgozott a 

törvényszéknél, és kilenc kötetet adott ki a bíróság döntéseiből. Mevius egy széles körben 

ismert referenciaművet adott ki, amelyet 1794-ig folyamatosan újrakiadtak, és amely hosszú 

ideig befolyásolta az észak-németországi joggyakorlatot. A 122birodalmi bíróságokkal 

ellentétben a wismari törvényszék sokkal gyorsabban döntött a perekben; 123a végrehajtás 

sem okozott gondot. Ez azonban nem meglepő: a földrajzi illetékesség sokkal kisebb volt, és a 

svéd katonák segítettek a határozatok végrehajtásában. Pufendorfhoz hasonlóan Mevius is 

jogot alkotott. Megírta a bíróság alkotmányát és a mecklenburgi területi törvényjavaslatot, bár 

az nem lépett hatályba. 124 

         A Szent Római Birodalom kora újkori jogának másik jellemzője a jogi karok 

konzultációjának széles körben elterjedt gyakorlata volt. Ezt nevezték Aktenversendung vagy 

transmissio actorum, szó szerint "aktatovábbításnak", mivel a bírák a teljes ügyiratokat 
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továbbították az egyetem tudósainak. A késő középkori Itáliában számos jogtudós adott 

véleményt bírósági ügyekben magánfelek és bíróságok felkérésére, ami a szakértői 

vélemények (consilia) átfogó rendszerét jelentette.125 A helyi jogi hagyományokban hasonló 

felkérésekkel fordultak a felsőbb bíróságokhoz és a laikus értékelőkkel rendelkező 

esküdtszékhez. E bíróságok tapasztalata jogbiztonságot nyújtott.126 A kora újkori jogban 

mindkét hagyományt egyesítették. A Carolina (1532) mindkét modellt ismerte. Az 

inkvizítoriális büntetőeljárásban, amikor a bíróságoknak vitás jogi kérdésekkel kellett 

szembenézniük, az ügyeket egyetemek elé kellett adniuk. A gyakorlatban az aktatovábbítás 

nemcsak a büntetőjogban,127 hanem átfogóan a polgári peres eljárásokban is létezett.128 Ez 

kompenzálta az alsóbb fokú bíróságok szakmaiságának hiányát, és integrálta az egyetemeket 

a rendszeres bírói döntéshozatalba. Az áttételeket végül csak 1879-ben tiltották be. A kora 

újkorban az aktatovábbítás növelte a németországi jogi széttagoltsággal és sokszínűséggel 

kapcsolatos problémákat. A helyi jogszabályok ismerete a karokon nem volt egyértelmű és 

megkérdőjelezhető. Ugyanakkor az egyetemek véleménye befolyásolta a területi urak 

joghatóságának erejét. Ez volt az egyik oka a területi egyetemek létrehozásának. Másrészt a 

különböző területekről a karokra történő közvetítés összehangolhatta a helyi jog értelmezését. 

         Ezek a problémák rávilágíthatnak az usus modernus tipikus vegyes jogára. Azonban 

nem csak az egyetemek kapcsolódtak be ebbe a közvetítési hálóba. Szászországban a 

középkorból ismert esküdtszékek működtek tovább, és egyre inkább professzionalizálódtak. A 

lipcsei esküdtszék Benedikt Carpzov miatt vált fontossá, aki 1620 óta dolgozott ennél az 

esküdtszéknél, később pedig egyidejűleg az aulikus bíróságon, a Bíróságon is. Fellebbviteli 

Bíróságon és a kari igazságügyi kollégiumban. 129Néhány esküdtszék hosszú ideig élt, mint 

például a hallei egészen 1863-ig. 130 

 

 

 

VI. Összefoglaló 

 

 

A részletekben mutatkozó különbségek ellenére a Szent Római Birodalom joga a 

következőképpen körvonalazható. Sok szempontból a heterogenitás uralkodott a homogenitás 

felett. A pluralitás még az egységesítésnél is fontosabb volt. Nem volt német állam, nem volt 

központi hatalom és írott alkotmány. Az államalkotás első lépései a birodalomban és 

különösen a területeken történtek. A császár a választófejedelmek választásától függött, de 

örökös tartományainak területi uraként mégis hatalmas hatalommal rendelkezett. Számos 

birodalmi alaptörvény szabályozta a birodalmi alkotmányt. A szuverenitás törvényhez volt 

kötve; európai összehasonlításban nagymértékben. A Régi Birodalom felekezetei is 

heterogének voltak: A katolikus, a lutheránus és a református területek eltérő politikai és jogi 

programmal rendelkeztek, de együttesen alkották a birodalmat 1806-ig. A birodalom túlélte a 

felekezeti széttagoltságot, ugyanakkor elvesztette szakralitását és a pápához való kötődését. A 

világi és egyházi jogrendszerek még mindig a középkori megosztottság nyomait hordozták. A 

joghatóság is sokszínű volt. A birodalom csúcsán két legfelsőbb bíróság működött, 

gyakorlatilag azonos hatáskörrel, amelyek befolyása a számos fellebbezési privilégium miatt 

csökkent. 

        A kora újkorra jellemzően az anyagi jog a római kánon és a helyi jog keveréke volt. 

Németországban kialakult a római jog recepciójának tana, és a római jogot "császári jognak" 

kezdték nevezni. A jogot azonban általában nem a birodalom, hanem a területek alkották. A 

római jog recepciójának idejére jellemzőek voltak a helyi jog reformjai ("reformok"), 

valamivel később pedig a rendőrségi rendeletek, bár a tényleges kodifikációk ritkák maradtak. 

Még olyan jelentős jogtudósok sem tudták érvényre juttatni területi jogi tervezeteiket, mint 
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David Mevius és Friedrich Esajas Pufendorf. Kevés birodalmi törvény, például a fontos 1532-

es Carolina és a területi törvények, meghazudtolják az alkalmi jogalkotás jelentőségét a kora 

újkori jog általános jellege szempontjából. 

         A sokféleség és a széttagoltság mellett a harmonizáció irányába mutatkozott tendencia, 

amelyet a következők támogattak a jogi karok, amelyek az úgynevezett aktatovábbítás 

(Aktenversendung) révén részt vesznek a bírósági döntéshozatalban. Továbbá a római 

kánonjog jogelveit a helyi joghoz igazították finomhangolással. Nem maradt meg a gemeines 

Recht és a helyi jog közötti egyértelmű különbségtétel. Az Európa szívében fekvő Régi 

Birodalom hatalmas hatalommal, de gyenge központi hatalommal rendelkezett. A Szent 

Római Birodalom minden nyelvével, felekezetével és jogi tájegységével mérhetetlenül 

sokszínű volt. Lehet, hogy monstrum volt, ahogyan Samuel von Pufendorf megállapította a 

tanulmány elején idézett bon mot-jában. Mindazonáltal a birodalom hosszú évszázadokon át 

tartó fennállása európai összehasonlításban a német jogtörténet lenyűgöző aspektusa. A 

birodalom 1806-os végének cezúrájáról a kortársak különbözőképpen vélekedtek. A Szent 

Római Birodalom a jól működő bírósági rendszere segítségével való fennmaradása miatt és 

minden belső feszültsége ellenére ma is megérdemli teljes érdeklődésünket. 
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                   33. A francia jog és expanziója a kora újkorban 
                                                              Serge Dauchy 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A francia jog történetét a kora újkorban a fokozatos egységesítés, racionalizálás és 

központosítás jellemzi. A XV. századtól kezdve a központi hatóságok megkezdték a 

szokásjog hivatalos nyilvántartásba vételét, nagyobb jogi egységesség és biztonság 

megvalósítására törekedve. A homologizációs folyamat eredményeként doktrinális 

értekezések jelentek meg, különösen a párizsi szokásjogról, amely később az 1804-es Code 

civil fő jogi alapjává vált. Az esetjog is hozzájárult a magánjog konszolidációjához. A XVI. és 

a XVII. századot a monarchia politikai elkötelezettsége jellemzi a jog kodifikálása iránt, hogy 

elérje a jogi és eljárási egységesítést, érvényesítse a királyi jogalkotást mint a jog fő forrását, 

és hozzájáruljon Franciaország kereskedelmi és gyarmati politikájához. XIV. Lajos nagy 

rendeleteit és a párizsi szokásokat valóban átültették Kanadába és Louisianába, és így 

Franciaország jogi terjeszkedésének fő kifejeződéseivé váltak. 

Kulcsszavak: szokásjog, szokásjogi doktrína, párizsi szokás, kodifikáció, jogalkotás, XIV. 

Lajos nagyrendeletei, parlamentek, francia gyarmatok (Kanada, Louisiana), jogi átültetés, 

esetjog (arrestográfia) 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A tizenötödik század fordulópontot jelent Franciaország politikai és intézményi történetében. 

A százéves háborút követően a monarchia a király birodalom feletti hatalmának hatékony 

érvényesítését és az intézményi központosítást célzó folyamatba kezdett. VII. Károly és XI. 

Lajos elérte Franciaország átalakulását a középkori feudális monarchiából modern és 

központosított állammá, és lefektette az abszolút és adminisztratív monarchia felé vezető 

ideológiai mozgalom alapjait, vagyis egy olyan rendszer felé, amelyben a király a politikai és 

társadalmi élet központja és középpontja. Egy ilyen rendszer döntő alappillére a hivatásos és 

állandó tanácsosok által ellátott politikai, pénzügyi és igazságügyi közigazgatás kialakítása, 

amely fokozatosan valósult meg a XV. század második felében, amikor a király garantálta az 

igazságügyi és pénzügyi funkciók elmozdíthatatlanságát és biztonságát. Ugyanebben az 

időszakban a Montils-les-Tours-i rendelet (1454) döntő lépést jelentett a francia jog 

történetében azzal, hogy elrendelte a szokásjog hivatalos rögzítését és homologizálását. A 

késő középkorban a francia jogot, mint a kontinentális Európa legtöbb jogrendszerét, a jogi 

pluralizmus jellemezte. Az íratlan szokásjogtól eltekintve, a római jog már a XII. században 

tudományos diszciplínává vált, amikor az első bolognai olasz professzorok elkezdték tanítani 

a Corpus iuris civilist Dél-Franciaországban1 és Párizsban. A XIII. században már nem 

elhanyagolható számban tűntek fel a király környezetében a római és/vagy kánoni jogban 

képzett jogtudósok, akiket különösen a királyi tanács igazságszolgáltatási részlegébe, a Curia 

in parlamentóba neveztek ki. Amikor IX. Lajos 1254-ben eltörölte a pereket és bevezette a 

racionális bizonyításon alapuló római-kanonikus eljárást, 2a "legisták" kidolgozták a 

fellebbviteli eljárást a király központi bírósága előtt, amely a rendes földesúri és városi 
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bíróságokkal szemben érvényesítette joghatóságát. Megvalósították az itáliai glosszátoroktól 

merített szuverenitási elveket, és általában véve a meglévő, többnyire íratlan jogot a 

társadalmi és gazdasági fejlődés új követelményeihez igazították. A római jog azonban - az 

eljárási kérdések kivételével - nagyrészt "könyvszerű" maradt, abban az értelemben, hogy a 

Corpushoz fűzött tanult kommentárok elsősorban nem a gyakorlati, mindennapi problémákra, 

hanem a jusztiniánusi kompendium exegézisére irányultak. 

       A kora újkor hajnalán, amikor a királyi magántanácsban, de a központi bíróságok bírái és 

az ügyvédi kamarában is túlsúlyba kerültek a diplomás jogászok, a két rendszer, a ius 

commune és a iura propria összeütközött. Az "ütközés" kifejezést nem szabad félreérteni. 

Nem a belső technikai fölényre vagy az egyik rendszer hatékonyságára utal a másikkal 

szemben. A kérdés inkább az volt, hogyan lehet a leghatékonyabban törekedni a (magán)jog 

racionalizálására és nagyobb mértékű egységesítésére. A recepció, azaz a római jognak a 

központi bíróságokkal kezdődő, nagyarányú átvétele helyett a monarchia úgy döntött, hogy a 

szokásokat írásba foglalja, és a király parancsára első homologizációt ér el. Hogy a döntés a 

szokásjog javára született, azt két, alapvetően politikai okkal lehet magyarázni. Először is, a 

tanult jog recepciója a (német) birodalom és az egyház jogának tekintett jog 

felsőbbrendűségének hivatalos elismerését jelentette volna. Gyakorlati szempontból a király 

hatalma nem terjedt ki minden francia tartományra, és egy egységes, ráadásul nem anyanyelvi 

jogon alapuló jogrendszer bevezetése irreális lett volna. Ez nem jelenti azt, hogy a tanult jog 

elvesztette volna befolyását, vagy az akadémiai doktrína szerepére szorult volna vissza. 

Megmaradt olyan tartaléknak, amelyre jogi érveléskor támaszkodni lehetett, sőt, még akkor is 

mellékszerepet kapott, amikor a szokásjog hallgatagnak vagy zavarosnak tűnt. A francia jog 

története a kora újkorban, másképpen szólva a szokásjog lassú (és el nem ért) fejlődésének 

története a kodifikáció és az egységesítés felé. Ez egyben a királyi törvényhozás, mint a király 

abszolút hatalmának kifejeződése, és következésképpen a törvényes jog és a bírói jog közötti 

feszült viszony időszakát is jelenti. 

 

 

II. A tizenötödik és tizenhatodik század: A vámok birodalma. Az első átiratoktól a 

gyarmati terjeszkedésig 

 

 

A francia jogtörténet nagyon sokáig a dél-franciaországi Pays de droit écrit és az északi Pays 

de droit coutumier közötti ellentét karikatúrájára összpontosított. A huszadik század elejéig a 

történészek azt magyarázták, hogy a Loire folyótól délre, amely nyelvi szempontból a Pays de 

langue d'oc-nak felel meg, a korai és mélyreható romanizációnak köszönhetően a római jog 

(azaz a Római Birodalom alkotmányai és különösen a Theodosiánus kódex) a korai 

középkorban is fennmaradt. A birodalom északi részén, ahol a római kultúra terjesztése 

kevésbé volt hatékony, a germán inváziók olyan jogi tájat modelleztek volna, amelyet a 

szokások sokfélesége jellemzett. Némelyiknek azonban voltak közös vonásai, vagy hasonló 

rendelkezéseket mutattak be a magánjog egyes témaköreiben, mint például a tulajdonjog, az 

öröklési jog vagy a szülői és házassági hatalom, és ez vezette a történészeket a regionális 

szokáscsoportok gondolatának kidolgozására. 3 

       Mára a történetírás feladta a császári jog fennmaradásának és folytonosságának elméletét 

a déli tartományokban. A Dél-Franciaországban a XII. század végétől kezdve kialakult 

számos város legrégebbi statútumairól szóló legújabb tanulmányok számos sajátos szokás 

létezését bizonyítják. A római jog hatása ezekre a déli szokásokra, mint például a montpellier-

i szokás első írásos rendelkezéseiben (1204), közvetlen eredménye a középkori újjáéledésnek, 

amit a közjegyzők jelenléte és a jogi oktatás fejlődése bizonyít a XII. század végén és a XIII. 

század elején. 4 A Pays de droit écrit és a Pays de droit coutumier között azonban a királyi 
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hatóságok ténylegesen formalizálták. III. Honorius Super Speculam (1219) dekrétuma, amely 

megtiltotta a jogtudományok tanítását és tanulmányozását a polgári jogban Párizsban, adta az 

első lökést a Franciaország déli és északi tartományai közötti jogi kettősségnek.5 1251-ben a 

királyi kancellária kifejezetten elismerte, hogy Languedocot "írott jog" szabályozza, 6 és 

1278-ban a király központi bíróságán belül egy speciális részleget, az Auditorio juris scripta-t 

hoztak létre a dél-franciaországi fellebbezések elbírálására. 7Két évszázaddal később, 1443-

ban a római jog befolyása a Pays de droit écritben szintén indokolta egy második parlament 

létrehozását Toulouse-ban. 8 

 

 

1. Magánátiratok, hivatalos homologizáció és a szokásos doktrína 

 

A "szokásjog" fogalma nem olyan egyszerű, mint amilyennek első látásra tűnik. A 

szokásjogot gyakran úgy határozzák meg, mint "olyan jogszokást, amely hosszú időn át tartó, 

megszakítás nélküli, békés alkalmazás révén vált kötelezővé, és mint ilyen, szemben áll a 

jogszabályon vagy bírósági ítéleten alapuló joggal".9 Vannak egyértelmű példák olyan jogi 

szabályokra, amelyeknek bizonyítható a jogalkotói eredete, de a korabeli társadalom mégis 

szokásjognak tekintette őket, sőt az is előfordult, hogy a római jogi eredetű szabályokat 

szokásjogként képviselték, ha kellőképpen beépültek a gyakorlatba. Ezt a véleményt 

képviselte IV. Fülöp király is, aki 1300 körül azt állította, hogy a pays de droit écrit nem a 

tanult írott jog, hanem a római elveknek megfelelő, hosszú hagyomány által bevezetett és a 

gyakorlatban meghonosodott szokások által szabályozottnak tekintendő. 10A szabály 

eredetének technikai problémája más szóval kevésbé volt fontos, mint a jogi és 

igazságszolgáltatási társadalomba való beilleszkedése, illetve az, hogy azt egy adott szokás 

írott változatába való beépítésével bizonyították és igazolták. Az északi Pays de droit 

coutumier-ben a helyi és regionális szokások sokáig szóbeli és íratlan maradtak. Az első 

átiratok - a gyakorlók magánkezdeményezésére - Normandiában a XII. század végén 

keletkeztek, amikor a Tr?s Ancienne Coutume-ot lejegyezték. A tizenharmadik század 

közepén összeállítottak egy Summa de Legibus Normanniae-t, amelyet 1270 és 1300 között 

Grand Coutumier de Normandie néven franciára fordítottak le.11 A XIII. és XIV. században 

más coutumiers (azaz egy adott szokás magánjellegű megfogalmazása) is született, többnyire 

olyan bírák által, akik szembesültek az íratlan szokások jogi bizonytalanságával, amelyeket a 

mindennapi gyakorlatban kellett alkalmazniuk. Szerzőik gyakran tanulták a tanult jogot az 

egyetemen, és összeállításaikban nem haboztak a római jogot vagy a kánonisták eljárásjogi 

Ordines judiciarii című műveit idézni. Hivatkoznak a királyi törvényekre és a párizsi 

parlament határozataira is. E magángyűjtemények közül néhány, mint például Philippe de 

Beaumanoir Coutumes de Beauvaisis (1280 körül készült) és Jean Boutillier Somme rural 

(1390 körül) című műve 12nagy befolyásra tett szert a késő középkorban, és még a kora 

újkorban is mérvadó szövegként idézik őket. 

        Bár ezek a magánátiratok megpróbáltak nagyobb jogi stabilitást teremteni, hivatalos 

szankcióval nem rendelkeztek. A kora újkor hajnalán ezért a monarchia kezdeményezte a 

szokáshomologizálást, vagyis a szokások hivatalos rögzítését és kihirdetését a központi 

kormányzat által. A VII. Károly által 1454-ben kiadott Montils-les-Tours-i rendelet 

elrendelte, hogy a birodalom minden szokását a helyi szakembereknek írásban kell 

rögzíteniük, és a helyi gyűléseknek jóvá kell hagyniuk, amelyek a következők képviselőiből 

állnak össze. Ha a szokás rendelkezéseit illetően nézeteltérés merült fel, azt a központi 

bíróságoknak kellett megoldaniuk. Bár a központi hatóságok által elrendelt hivatalos 

szerkesztési és nyilvántartási eljárás kétségtelenül hozzájárult a nagyobb jogbiztonsághoz és 

megkönnyítette az ügyvédek munkáját, a jogi egységesítést nem érte el. A kisebb jelentőségű 
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szokásokról lemondtak, az archaikus rendelkezéseket eltörölték, de a szokásjog sokszínűsége 

megmaradt. 

        Az 1454-ben elindított folyamat ráadásul csak a tizenhatodik században lépett teljes 

mértékben életbe, amikor mintegy hatvan általános szokást rögzítettek és formalizáltak. A 

homologizálás mindazonáltal döntő szakasza volt a francia jogtörténetnek, mivel a 

szokásoknak, legalábbis egy részüknek, kötelező érvényt adott a bíróságokon. A bírák és az 

ügyvédek a gyakorlatban többé nem hivatkozhattak olyan szokásokra, amelyeket nem hagytak 

jóvá és nem jegyeztek fel hivatalosan. A legfőbb előnye az volt, hogy véget vetett a fennálló 

bizonytalanságnak azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben lehet alkalmazni a tanult 

jogot, és mi a teendő, ha a szokások nem adtak egyértelmű megoldást. Az, hogy a döntés 

egyértelműen a szokásjog javára született, a korábban említettek szerint politikai okokkal 

magyarázható, de mindenekelőtt egyes homologizált szokások magas minőségi szintjével. A 

tizenhatodik században jelentek meg az első hivatalosan jóváhagyott szokások, amelyekhez 

jelentős kommentárokat fűztek, és ezzel egy újfajta jogi szakirodalom, a szokásjogi doktrína 

jött létre. Franciaországban, mint a legtöbb kontinentális országban, az akadémiai 

jogtudomány és a jogi irodalom addig kizárólag a római és a kánoni jogra összpontosított. A 

késő középkorban a legjelentősebb szaktekintélyek olaszok voltak, és sajátos megközelítésük 

(mos italicus), amelyet túlnyomórészt a késő középkori skolasztikus módszerek befolyásoltak, 

érvényesült a jogi oktatásban. A XVI. század elejétől kezdve fokozatosan kialakult egy 

alternatív módszer, amelyet "jogi humanizmusnak" neveznek. Franciaországban Jacques 

Cujas szakított a régi középkori megközelítéssel. A történeti kritika elveit a római jogra 

alkalmazva kiemelte a Corpus Iuris Civilist az időtlenségből, és a tanult jogrendszer 

felépítésének különböző szakaszait hangsúlyozta a sajátos történelmi kontextusban. A 

13tanult doktrína érthető módon némi hatást gyakorolt a kialakuló szokásjogra. Charles 

Dumoulin 1539-ben megjelent Commentaries on the custom of Paris című műve az első 

fontos hozzájárulás a szokásjog tudományos tanulmányozásához. Bár ugyanazokat a 

módszereket alkalmazta, mint amelyeket a romanisták a Corpus Iuris Civilis 

tanulmányozására, Dumoulin fő célja az volt, hogy megvédje a szokásjogot a tanult jog 

növekvő befolyásával szemben mind tudományos körökben, mind a gyakorlatban. 

        Ezért ironikusnak tűnhet, hogy a latin nyelvet, a ius commune nyelvét használta a 

népnyelv helyett. Charles Dumoulin megpróbált elméleti alapot nyújtani egy "közös" 

szokásjognak, amelyet a szokásjog rendelkezései és a ius commune bevezetései közötti 

kompromisszumként alakítottak ki. Ebből a szempontból a latin nyelv használata minden 

bizonnyal hozzájárult munkájának szélesebb körű elterjedéséhez. 14Antoine Loysel 

ugyanezeket a célokat követve és a humanista iskola tapasztalataira építve arra törekedett, 

hogy a szokásjogi rendelkezések sokféleségét elvekbe foglalja. Szokásjogi intézményei 

először 1607-ben jelentek meg Guy Coquille Institution au droit français című művével 

együtt, amely szintén a jog fokozatos egységesítését támogatta, elsősorban a nemzeti 

szokások alapján. E modelleknek megfelelően számos kommentárt adtak ki a birodalom főbb 

szokásairól és azok végrehajtásáról, a tartományi parlamentek döntéseivel illusztrálva. A 

végére a XVII. században Eusebe de Laurire és Claude Berroyer kezdeményezték, hogy 

egyetlen gyűjteményben szerkesszék Franciaország összes általános és különös szokását, és 

1699-ben kiadták az első tervezetet Biblioth?que des Coutumes (A szokások könyvtára) 

címmel. Charles-Antoine Bourdot de Richebourg vette át a projektjüket, és 1724-ben kiadta a 

Nouveau Coutumier Général című kötetet, amely négy kötetben mutatja be a XV. század óta 

homologizált főbb szokásokat. 
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2. A párizsi vám vezető pozíciója és gyarmati terjeszkedése 

 

 

1580-ban Christophe de Thou, a párizsi parlament elnöke felügyelte az először 1510-ben 

összeállított párizsi szokásrend új tervezetét. A birodalom fővárosának és a királyi 

intézmények székhelyének szokásaként, valamint Charles Dumoulin kommentárjainak 

népszerűsége miatt az "Új párizsi szokás" hamarosan vezető pozíciót szerzett Franciaország 

jogi palettáján. Ez a pozíció még inkább megmutatkozik a francia gyarmattörténet korai 

éveiben, amikor a párizsi szokás a francia jog kora újkori terjeszkedésének egyik fő kifejezője 

lett. 

        1627-ben Richelieu bíboros az észak-amerikai francia területeket átadta az Új-Francia 

Társaságnak, amely a szőrmekereskedelem monopóliumáért cserébe megkapta a gyarmat 

igazgatását. Mivel a társaság nem volt képes a gyarmat letelepítésére és megbízatásának 

teljesítésére, 1663-ban végül visszavonták a társaságot, és királyi intendánst neveztek ki. A 

koronagyarmattal kapcsolatos első királyi döntések egyike volt az 1663. áprilisi ediktummal 

létrehozott uralkodói tanács. A gyarmati tanács az észak-amerikai francia területek 

fellebbviteli bíróságaként működött, és a gyarmat gazdasági, társadalmi, vallási, közigazgatási 

és bírósági szervezetének minden vonatkozásával foglalkozó általános rendeleteket adott 

ki.15 A helyi sajátosságok tudatában a versailles-i központi kormányzat szükség esetén 

bizonyos kiigazításokat vezetett be a fővárosi jogi és igazságszolgáltatási gyakorlatban, sőt 

néhány újítást is tapasztalt.16 Az egyik fő kérdés, amelyre a királyi hatóságok különös 

figyelmet fordítottak, a gyarmaton érvényesülő jog kérdése volt. Az Új-Franciaország 

Társaság 1663 előtt megpróbálta a párizsi szokásokat egyetlen alkalmazandó jogként 

érvényesíteni, de ez nem sikerült. A különböző földrajzi eredetű telepesek és kereskedők 

jelenléte, akik mindegyike hajlandó volt a mindennapi életben és a kereskedelmi 

tevékenységében annak a tartománynak a szokásait alkalmazni, ahonnan származott; valamint 

a tengerentúli gyarmatokra illetékes normandiai parlament joghatósága fontos ellenállási 

tényező volt minden, a jogi egységesítésre irányuló kísérletnek. A québeci tanács alapításáról 

szóló ediktum (1663) ráadásul nem írt elő sajátos jogrendszert; csupán arra utasította a 

bírákat, hogy engedelmeskedjenek a királyi statútumoknak, és a párizsi parlamentben 

érvényes eljárási formaságok szerint járjanak el.17 Egy évvel később, 1664 májusában 

azonban a francia Nyugat-indiai Társaságot létrehozó királyi charta döntő lépést tett az 

egységes jogrendszer felé. 33. cikk 

         Ez előírja, hogy Új-Franciaország lakosainak be kell tartaniuk a párizsi szokásokat, és 

kifejezetten megtiltja bármilyen más szokásrend bevezetését. Más szóval a központi 

kormányzat hivatalossá tette a francia jog átültetését Észak-Amerikában, a párizsi szokás lett 

az egyetlen legitim jogforrás Új-Franciaországban.18 1712-ben a párizsi szokást a király 

Louisiana területén is alkalmazandó jogként jelölte ki, és ott is érvényben maradt, amíg 1763-

ban a spanyol jog fel nem váltotta.19 Még akkor is, amikor Új-Franciaországot 1763-ban a 

párizsi szerződés értelmében átengedték a briteknek, és kezdetben a common law-t vezették 

be, az 1774. évi québeci törvény - a francia és brit jogászok közötti jelentős vitát követően - 

visszaállította a francia magánjogot a tulajdonjog és a polgári jogok tekintetében, lehetővé 

téve a "francia kanadaiak" számára, hogy a francia törvényekre és szokásokra hivatkozzanak. 

Kanadában 20 1866-ban hatályba lépett Alsó-Kanada polgári törvénykönyve. Átvette az 

1804-es napóleoni Code Civil általános bemutatását, de beépítette a francia szokásjogot, a 

szuverén tanács esetjogát és az 1763 előtti királyi statútumjogot is. A párizsi szokás 

lenyomata még mindig megfigyelhető az 1994-es reformált törvénykönyvben. 21 
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3. Az esetjog szerepe a kora újkori Franciaországban 

 

A bírói döntések, legalábbis a központi bíróságok szintjén, jelentős szerepet játszottak a 

francia jog fejlődésében. A párizsi parlament mint a birodalom legfelsőbb fellebbviteli 

bírósága adaptálta az egyházi bíróságok előtt érvényben lévő eljárási szabályokat, és lefektette 

a modern (ún. római-kanonikus) polgári eljárás alapjait.22 A párizsi parlament ítélkezési 

gyakorlata továbbá hozzájárult a szokásjogi rendelkezések kialakításához és 

értelmezéséhez, jóval azelőtt, hogy a birodalom fő szokásait kidolgozták és törvénybe iktatták 

volna. Kötelező erejű ítéletei (arr?ts de r?glement) ezenfelül meghatározták az alacsonyabb 

szintű bíróságok előtt történő végrehajtásuk szabályait. A király nevében és megbízásából 

történő igazságszolgáltatásra felhatalmazott parlament biztosította a királyi jogérvényesítést, 

és érvényesítette a király szuverenitását és joghatóságát a hűbérurakkal és az egyházi 

hatóságokkal szemben. Azt is meg kell említeni, hogy a főbírák nyitottak voltak a ius 

commune joggyakorlatba való integrálására, amit a római jog, a kánoni jog és a középkori 

tanult traktátusok állításainak gyakori használata bizonyít az ügyvédek írásbeli 

nyilatkozataiban. 

        Nem meglepő, hogy a joggyakorlók körében hamarosan magángyűjtemények kezdtek 

terjedni, mint például Johannes Galli Questiones című műve, amely a legrégebbi ismert 

döntésgyűjtemény, és amely a párizsi parlament által 1382 és 1396 között elbírált ügyeket 

mutatja be.23 A nyomdai forradalommal a bírák és ügyvédek által magánhasználatra gyűjtött 

bírósági határozatok kéziratos gyűjteményei a jogi irodalom egy új műfaját hozták létre, 

amelyet általában "arrestográfiának" neveznek, mivel szerzőik főként a központi bíróságok 

határozatait vagy arrestáit gyűjtötték. Azt feltételezik, hogy ezeket a gyűjteményeket a 

nyomdászok és könyvkereskedők kezdeményezésére indították el. A tanult olasz traktátusok 

hanyatlásával és a szokásjog iránti növekvő érdeklődéssel a XVI. században új kereskedelmi 

lehetőségeket kerestek a jogi könyvek piacán, és olyan új jogi műfajokat, amelyek a 

jogalkalmazók szélesebb közönségének érdeklődését is felkelthetik. A könyvkereskedők úgy 

reklámozták kompendiumaikat, hogy azok hasznosak lehetnek mind a fiatal, mind a 

tapasztaltabb jogászok számára, akik precedenseket találhatnak ezekben a nyomtatott 

gyűjteményekben, valamint jogi érveléshez szükséges anyagokat. A központi bírósági 

döntések nyomtatott gyűjteményei a kora újkorban, a királyi parlamentek számának 

növekedése nyomán igen népszerű műfajjá váltak. A százéves háborút követően a király 

joghatóságának kiterjesztése új parlamentek létrehozásához vezetett a peremvidéki 

tartományokban, amelyeket fokozatosan közvetlen királyi fennhatóság alá helyeztek: 

Grenoble (1453), Bordeaux (1462), Dijon (1477), Aix-en-Provence (1501), Rouen (1515) és 

Rennes (1554). XIV. Lajos uralkodása alatt további központi bíróságokat hoztak létre az 

újonnan meghódított elzászi, roussilloni és flamand területeken, 24valamint a gyarmatokon. A 

központi bírósági határozatok nyomtatott gyűjteményei kifejezik ezt a bírói és intézményi 

sokszínűséget. A legtöbb szerző, akár bírák, akár ügyvédek, egyetlen bíróság döntéseinek 

összegyűjtését választotta. Céljuk elsősorban gyakorlati, ha nem is tisztán kereskedelmi 

jellegű volt: néhány olyan ügy rövidített változatát kívánták bemutatni, amelyek különböző 

okokból valószínűleg felkeltették a helyi jogalkalmazók kíváncsiságát. Mások igyekeztek 

némi rendszerezésre törekedni, és olyan döntéseket emeltek ki, amelyeknek széleskörű 

alkalmazása lehet. Jean Papon 1556-ban nyomtatott Recueil d'arrets notables című műve 

különösen szemléletes ebből a szempontból. A Dumoulin által a franciaországi általános 

szokásjog kialakítására tett kísérletek mintájára nemzeti esetjog kialakítását szorgalmazva 

Papon még így is elutasította a skolasztikus hagyományt, és ehelyett rövidített elveket javasolt 

(valamiképpen Antoine Loysel mondásait megelőzve), amelyek országszerte alkalmazhatók. 

         A tizenhetedik században jelentős növekedésnek indultak a nyomtatott esetjogi 

gyűjtemények, amelyek kifejezték az archeográfusok azon szándékát, hogy rendszerezzék a 
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jogtudományt azáltal, hogy munkájukat a betűrendben bemutatott jogi kérdések köré 

strukturálták, azzal a világosan megfogalmazott céllal, hogy a jogforrás szerepét 

érvényesítsék. Amint azt Jean Carbonnier élesen megjegyezte, az arrestográfiát úgy kell 

érteni, mint "azt a művészetet vagy tudományt, amely az összes bírói lehetőséget és azok 

ellentétét sugallja, és a legvalószínűbbet hangsúlyozza, hogy a bírósági döntéseket ebbe az 

irányba mozdítsa el".25Valóban nem szabad elfelejtenünk, hogy a késő középkorban és a kora 

újkorban a bírák nem hozták nyilvánosságra a rationes decidendi-t, és a francia forradalom 

előtt soha nem is tették volna, mielőtt a francia forradalom rákényszerítette őket, hogy 

felfedjék döntéseik indokait. 26Számos szerző és szerkesztő ezért azzal népszerűsítette 

vállalkozását, hogy a fontosabb bírósági döntések rationes decidendi-jét igyekezett feltárni, 

vagy legalábbis rekonstruálni. A nyomtatott esetjogi gyűjtemények eme új generációjának 

egyes címei számtalan újranyomásra futottak be, mindegyiküket átdolgozva és új 

határozatokkal és a jogalkalmazók által írt, gyakran a szerkesztők által megrendelt, tudós 

kommentárokkal gazdagítva. Georges Louet párizsi parlament döntéseinek gyűjteményét 

például, amelyet először 1602-ben adtak ki, és amely kezdetben csak olyan ügyeket 

tartalmazott, amelyeket Louet maga ítélt meg, 1740-ig rendszeresen újra kiadták (tizennégy 

újrakiadás), minden alkalommal új témákkal és új határozatokkal gazdagítva. 27Könyve 

mintául szolgált a hasonló franciaországi kezdeményezések számára, 28sőt nemzetközi 

terjesztésnek is örvendett. Mások hasonló jogi kérdésekben hozott, egymáshoz közelítő 

bírósági döntések bemutatásával próbáltak hozzájárulni a nemzeti jog kialakításához. A 

Journal du Palais például két párizsi ügyvéd ambiciózus kezdeményezése volt a XVII. század 

végén, Gabriel Guéret és Claude Blondeau, azzal a céllal, hogy egyetlen gyűjteménybe 

gyűjtsék össze a különböző parlamentek joggyakorlatát. A 18. században a nyomtatott 

joggyakorlat-gyűjtemények fokozatosan átadták helyüket a szótáraknak, amelyek az 

enciklopédistákhoz hasonlóan egy (elméletileg) egységes joggyakorlat átfogó és módszertani 

áttekintését kívánták bemutatni a központi bírósági határozatok egy részének kiválasztásán 

alapulva. Szerzőik inkább arra törekedtek, hogy elveket fogalmazzanak meg, mintsem hogy 

hasonló esetjogi döntések sorozatát kommentálják. 

        Nehéz felmérni, hogy az esetjog milyen mértékben járult hozzá a francia jog 

kialakításához, és még nehezebb felmérni a különböző parlamentek határozatainak 

jelentőségét a magánjog egységesítési és konszolidációs folyamatában. Amint azt már 

hangsúlyoztuk, az Ancien Régime-ítéletekből nem derül ki a rationes decidendi, és soha nem 

mutatják be a bírák eltérő véleményét. Így ezek soha nem nyerhettek elismerést kötelező bírói 

precedensként. Következésképpen egyes jogtörténészek a "letartóztatási jegyzőkönyvek 

jogtudománya" kifejezést részesítik előnyben a "bírósági határozatok (arr?ts) jogtudománya" 

kifejezés helyett. A nyomtatott esetjogi gyűjtemények számos szerzője igyekezett elsöpörni, 

vagy legalábbis minimalizálni az egymásnak ellentmondó joggyakorlatot vagy a bíróságok 

ellentmondásos jogértelmezéseit. Gyakran a legkívánatosabb jogi megoldást hangsúlyozták, 

és nem haboztak ratio decidendi-ként bemutatni a legmegfelelőbb jogi érvelést, vagyis azt, 

amelyik a szokásjog és a ius commune véleményének közeledését fejezi ki. Az Ancien 

Régime arrestográfiát tehát elsősorban jogi doktrínának kell tekinteni, amelynek célja - a 

szokásjog nyomtatott kommentárjaihoz hasonlóan - a jogi rendszerezés és egységesítés 

fokozása volt. 

 

 

III. A tizenhetedik és tizennyolcadik század: A királyi jogalkotás kora. A francia jog 

kodifikációja és racionalizálása felé 

 

A kora újkor hajnalán már jelentős mennyiségű királyi jogszabály létezett, amely a XII. és 

XIII. századig nyúlt vissza. Ezek a rendeletek és ediktumok a közjogra vonatkoznak, és 
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rendszeresen hivatkoznak az utilitas publica római elvére.29 Elsősorban olyan szuverén 

jogokat érintenek, mint az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, adó- és pénzügyek, illetve a 

feudalitás. A tizenötödik században a király jogalkotási tevékenysége jelentős növekedésen 

ment keresztül, ami a királyi hatalom és szuverenitás új megközelítését fejezte ki. Míg a 

középkorban a király alakját elsősorban az igazságszolgáltatással hozták összefüggésbe a 

Vincennes-i tölgy alatt igazságot tevő Szent Lajos ábrázolásán keresztül, addig a kora 

újkorban az uralkodót törvényhozóként látták és képzelték el, ami a királyi abszolutizmus 

kialakulásának előfeltétele. A százéves háborút követően, különösen XI. Lajos uralkodásától 

kezdve a monarchia igyekezett megerősíteni jogalkotói pozícióját. Az abszolút monarchia 

valóban a nemzet királyi igazgatásának nagyobb ellenőrzésére törekedett, nem pedig a király 

személyes hatalmának kiterjesztésére. Ez azt jelentette, hogy a monarchia prioritása az volt, 

hogy az államot központosított intézményi apparátussal és hatékony jogi eszközökkel lássa el. 

Ebben az összefüggésben a törvényhozás hamarosan a király szuverenitásának legjobb 

kifejezőeszközének és politikai programjának leghatékonyabb eszközének tűnt. Egy 

évszázaddal később Jean Bodin elméletben megfogalmazta a királyi abszolutizmus és az 

állami szuverenitás alapjait. A hat könyv a Commonwealthról című művében, amely a 

politikai filozófia és a közjog területén a legkiemelkedőbb hozzájárulása, Bodin visszavezette 

a maiestas eszméjét a Digest Princeps legibus solutus elvének eredeti meghatározásához. 

Kijelentette, hogy a szuverenitás abban a hatalomban áll, hogy az alattvalók beleegyezése 

nélkül adhat és változtathat törvényt. 30A törvényhozás (lex) tehát a szuverén fejedelem 

parancsa, abszolút hatalmának kifejeződése, amely Bodin egyes utódai, például Guy Coquille, 

Cardin Le Bret és végül Jacques-Bénigne Bossuet szerint csak Isten és a természet 

törvényeiben találja meg határait. 

       A sok, gyakran rendkívül eltérő jogszabályi rendelkezés összegyűjtésére és 

egységesítésére irányuló kezdeményezéseket sokáig elhanyagolták. Néhány, a bírósági 

szervezetről és az eljárási formaságokról szóló rendeletet leszámítva a XVI. századi 

31jogalkotás még mindig széttartó, általános és különös kérdésekkel foglalkozik, azért is, 

mert a tanult doktrínát még mindig a különböző jogágak rendszerezésének hiánya jellemzi. 

1587-ben III. Henrik megbízta Bernabé Brissont, királyi bírót és a római jogról szóló 

értekezések szerzőjét, hogy gyűjtse össze a korábbi rendeleteket és ediktumokat, és adja ki 

őket egy rendszerezett és időrendi sorrendben. Brisson arra is törekedett, hogy eltörölje az 

elavult rendelkezéseket, összehangolja az egymásnak ellentmondó rendelkezéseket, és 

rámutasson a hatályos alapszabályok hiányosságaira. Mivel a szerző részt vett a XVI. század 

végi politikai és vallási zavargásokban, a Code Henri-t soha nem léptették életbe, és 

magánösszeállítás maradt. Ráadásul munkája, mint későbbi eredményei, a Code Henri IV 

(1615) és a Code Louis XIII (1628), aligha lehet nem nevezhető "kódexnek". 

Mindazonáltal ezek előkészítették az utat, vagy legalábbis felvetették a törvényi kodifikáció 

tényleges megvalósításának szükségességét Franciaországban. 

 

 

1. A tizenhetedik század nagy rendeletei vagy a XIV. Lajos "kodifikációs politikája 

 

 

A kodifikációs folyamat a tizenhetedik század közepén indult meg. XIV. Lajos fő politikai és 

ideológiai céljait tükrözi: az egységesítést, a központosítást és a rendszerezést.32 A király és 

legközelebbi tanácsosai valóban meg voltak győződve arról, hogy az állam fennmaradásának, 

a családok békéjének és a nemzet boldogságának biztosításához a kodifikált statútumjog 

racionális teste a legmegbízhatóbb alap. A királyi törvényhozást a jog legfőbb forrásának 

kellett tekinteni, mivel az a király abszolút hatalmának legmagasabb szintű kifejeződése volt, 

és ezért messze túl kellett lépnie a közjog hagyományos hatókörén, hogy a jog minden ágára 
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kiterjedjen. A kodifikációs folyamat ráadásul illeszkedett Franciaország kereskedelmi 

politikájához. A kormány új gazdasági és kereskedelmi elképzelése, amely szorosan 

kapcsolódott a tengerentúli gyarmatok létrehozásához, valóban nem állt összhangban azzal a 

jogi bizonytalansággal, amelyet a kodifikált jogszabályok és az egységes eljárási szabályok 

hiánya okozott. Nem meglepő, hogy Jean-Baptiste Colbert, a pénzügyek főellenőrének 

(1665), majd később a haditengerészet államtitkárának a növekvő gyarmatbirodalomért és a 

nemzetközi kereskedelemért felelős államtitkára (1669) volt a kodifikációs folyamat 

mozgatórugója és egyben sikerének fő tervezője. 

        Az első ilyen "kódex", amelyet 1667-ben fogadtak el, az igazságszolgáltatás reformjáról 

szóló rendelet (Ordonnance pour la reformation de la justice), ismertebb nevén a polgári 

perrendtartásról szóló rendelet, amely valamennyi királyi joghatóságban és a gyarmatokon is 

az egyes bíróságokra jellemző eljárási stílusokat egyértelmű és egységes eljárással váltotta 

fel.33 Ha a deklarált cél a polgári peres eljárások hosszának és költségeinek csökkentése és az 

ítéletek jobb végrehajtásának elérése volt, a király fő célja az volt, hogy megerősítse a királyi 

törvényhozás elsőbbségét a bírák által alkotott joggal szemben. A rendelet első, "A királyi 

rendeletek betartása" című fejezete a királyi törvényes jog hűséges betartását írja elő, és 

minden körülmények között vagy álcával megtiltja a törvény felülírását vagy mérséklését. 

Továbbá szigorúan tilos a királyi jogszabályok bírák általi értelmezése. Ha nehézség vagy 

kétség merül fel, a bíráknak közvetlenül a királyhoz kellett fordulniuk, hogy megismerjék 

akaratát és szándékait. Végül a polgári rendelet megnyitotta az utat a királyi tanács előtt a 

parlamentek "szuverén" döntéseivel szembeni kazuisztika lehetősége előtt is, amelyet eddig 

úgy tekintettek, hogy a legfelsőbb és végső bírói instanciának tekintettek. Az 1667. évi 

rendeletet ezért joggal tekintették "királyi hadigépezetnek" a központi bírósági bírák ellen, 

akik azt követelték, hogy konzultáljanak velük, sőt kapcsolódjanak be bármilyen 

törvényhozási tevékenységbe. 34Az első királyi "kódex" azt az elképzelést fogalmazta meg, 

hogy a bírák csak a törvény szócsövei lehetnek, azaz "mechanikusan alkalmaznak jogi 

diszpozíciókat egy adott ügyre", hogy Beccaria szillogisztikus sémáját használjuk. XIV. Lajos 

elvetette egy olyan kulcsfontosságú elv magját, amelyet Montesquieu, aki maga is tanácsos 

volt a bordeaux-i parlamentben, átvett és továbbfejlesztett a Törvények szellemében. A királyi 

rendelet így bizonyos értelemben előkészített néhány jelentős változást, amelyek a francia 

forradalom után következtek be, amikor a törvény általános felsőbbrendűségét a nemzet 

akaratának kifejeződéseként hirdették meg. 

        A polgári eljárásra vonatkozó új rendelkezéseket a birodalom valamennyi bíróságán, 

valamint a gyarmatokon is alkalmazták, miután kisebb kiigazításokat eszközöltek a távoli 

fekvésükhöz és a helyi sajátosságokhoz igazodva. Az 1667. évi rendelet tehát a jogi és 

igazságügyi egységesítés első konkrét megvalósításának tekinthető. Ezen túlmenően a XVII. 

századi eljárási reformok szolgáltatták az 1806-ban elfogadott Code de procedure civile fő 

anyagát, sőt szerkezetét is. A kódex tervezői, akik mindannyian az Ancien Régime gyakorlói 

voltak, valóban nem változtattak a polgári peres eljárás általános felfogásán, kivéve a szóbeli 

és nem az írásbeli eljárás elvét; átvették a régi eljárási formaságok és jogorvoslatok nagy 

részét is. 35Mivel a napóleoni polgári perrendtartást a legtöbb európai országban bevezették, 

és gyakran a második huszadik századig változatlan formában maradt fenn, a kora újkori 

francia jog kiterjesztésének egyik fő és legnagyobb hatású kifejeződésének tekinthető. 36 

        Miután elvégezte a polgári eljárásrend rendszerezését, ugyanez a bizottság, amely 

kizárólag állami tanácsosokból (nem bírákból) állt, és amelynek elnöke Henri Pussort, Colbert 

nagybátyja volt, új büntető törvénykönyv kidolgozásához kezdett, hogy felváltja a korábbi, 

1539-ig visszanyúló büntetőjogi és büntetőeljárási szövegeket. Három évvel később, 1670-

ben a párizsi parlament elfogadta a büntetőrendeletet. Rendelkezéseit egyöntetűen rendkívül 

szigorúnak és elnyomónak ismerték el. A titkos és írásbeli eljárás, a védelemhez való jog 

hiányát, a bírósági eljárásban a kinzás alkalmazását és a kegyetlen büntetéseket különösen a 
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felvilágosodás korának filozófusai bírálták. A XVII. század végének kriminalistái ezzel 

szemben néhány jelentős előrelépést hangsúlyoztak. A vallomások kicsikarására szolgáló 

bírósági kínzás alkalmazását a központi bíróságok szigorú ellenőrzése alá helyezték, és a testi 

fenyítésre, száműzetésre vagy gályarabságra ítélteket ezentúl a parlamentnek kellett 

megerősítenie, így a bűnüldözést a központi hatóságok, de legalábbis a főbírák szoros 

felügyelete alá helyezték. 

        A Colbert kodifikációs törekvései által követett fő gazdasági célokat két kereskedelmi 

tárgyú rendelet révén érte el. A szárazföldi kereskedelemről szóló rendeletet vagy Code 

Marchand-t 1673-ban adták ki. Colbert megbízta Jacques Savary párizsi kereskedőt, aki 

számos kereskedelmi témájú esszét írt, hogy a rendeletet (ezért Code Savarynak is nevezték) a 

kereskedelmi bíróságokkal (juridictions consulaires) szoros együttműködésben készítse el.37 

Az új kereskedelmi törvényt hamarosan hiányosnak és hiányosnak ítélték, valószínűleg 

szerzőjének háttere és személyisége miatt. Mindazonáltal a XVI. századi, a csődeljárásról, az 

átruházással történő végrehajtásra és a választottbíráskodásra vonatkozó széttagolt törvények 

után némi egységet és koherenciát hozott a kereskedelmi jogba, sőt, mintául szolgált a XVIII. 

századi porosz törvényhozás számára. A tengeri kereskedelemről szóló rendeletet, más néven 

Code de la Marine-t (1681) ezzel szemben a jogtudomány egyöntetűen dicsérte. A nemzetközi 

kereskedelem növekvő jelentőségét és a kereskedelmi gyakorlat globalizálódását fejezte ki, és 

nagyrészt a holland és az angol jog ihlette. Mindkét királyi rendelet képezte az alapját az 

1807-es Code de commerce-nek, amelyet gyakran óvatos és durva revíziónak neveznek, a 

Napóleon által megbízott gyakorlati szakemberek által is megfogalmazott monarchikus 

hagyományban, követve a XVII. századi törvényhozás. 38 

        Végül meg kell említeni a Colbert halála után, 1685-ben kiadott Ordonnance touchant la 

police des îles de l'Amérique-t is, amely még így is kifejezi a monarchia különös érdeklődését 

a Nyugat-Indiákok iránt, és fontos helyüket a Colbert által kezdeményezett 

kereskedelempolitikában. A rendelet főként a Francia Antillák rabszolgaságát szabályozza, 

olyan témakörökben, mint az urak jogai és kötelezettségei, a felszabadított rabszolgák státusza 

vagy az elítélt rabszolgák büntetése, és ezért általában "fekete kódexként" ismert. A francia 

jogszabályok befolyásolták a szomszédos területek rabszolgaságra vonatkozó szabályozását, 

különösen az 1724-es louisianai szabályozást. 39 

 

 

2. Colbert reformjainak áttekintése: Colbert: Egy fontos, de hiányos erőfeszítés 

a francia jog kodifikálása és rendszerezése 

 

 

A tizenhetedik század második felének nagy rendeletei/kódexei a francia jog- és 

politikatörténet fontos mérföldkövei. Colbert a jog minden területére kiterjedő, átfogó és 

szigorúan megtervezett kodifikáció gondolatát fogalmazta meg, amelynek fő célja a jog 

valódi rendszerezése és az igazságszolgáltatás központosítása volt. Az Államtanács által rövid 

idő alatt elvégzett jelentős munka magas színvonalú és a gyakorlatban könnyen átültethető 

volt. Ennek legjobb bizonyítéka a napóleoni kodifikációra gyakorolt hatásuk, mind az egyes 

jogágakra külön kódex kidolgozásának gondolatát, mind pedig egyes jogágak jogi tartalmát 

illetően. Colbert kodifikációs törekvéseinek egyetlen figyelemre méltó hiányossága a 

magánjog megbízható egységesítésének és rendszerezésének hiányára vonatkozott. A 

magánjog teljes kodifikációja csak 1804-ben valósulhatott meg, ami bizonyos értelemben 

megmutatta az abszolút monarchia jogi és politikai határait. Alkotmányos szempontból a 

király volt a szokások őrzője és az egyes tartományok sajátosságainak letéteményese, amely 

eszme az Ancien Régime társadalmának és államszervezetének alapját képezte.40 Ezért a 

monarchia csak rendkívül óvatosan merészkedett a magánjog kodifikációjának útjára. 
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D'Aguesseau, XV. Lajos kancellárja rendeletet alkotott az adományokról (1731), a 

végrendeletekről (1735), a hamisításokról (1737) és a vagyonkezelőkről (1747), de soha nem 

érte el a magánjog átfogó kodifikációját vagy a parlamentek szokásjogi rendelkezésekkel 

kapcsolatos joggyakorlatának egységesítését. 

        XIV. Lajos uralkodása a jogforrások hierarchiája tekintetében is fordulópontot jelentett. 

A XVII. századig a szokásokat és a római jogot tekintették a jogi gondolkodás és a 

joggyakorlat fő forrásainak. A parlamentek emellett kiterjedt törvényhozási hatáskörrel 

rendelkeztek, amely a szabályozási határozatokban (arr?ts de r?glements) jutott kifejezésre.41 

A király hajlandósága a törvény kodifikálására a királyi jogalkotást a jog fő forrásaként 

érvényesítette, és így a király kizárólagos jogalkotási jogkörét követelte. XV. Lajos 

uralkodása alatt azonban a parlamentek ismét megpróbáltak beavatkozni a törvényhozás 

folyamatába, felidézve történelmi jogukat, hogy ellenőrizhessék, hogy a királyi rendeletek 

nem ellentétesek-e a birodalom alaptörvényeivel. 42 

       A XVII. század végének nagy rendeletei az Államtanács kodifikációs eredményeivel 

kapcsolatos releváns jogterületekről szóló kommentárok és doktrinális értekezések fejlődését 

eredményezték. Philippe Bornier 1678-ban megjelent, az 1667-es és 1670-es polgári és 

büntetőjogi rendeletekről szóló konferenciái hamarosan nagy hírnévre tettek szert, és alapul 

szolgáltak François Serpillon 1767-ben kiadott büntető törvénykönyvének.43 1675-ben 

Jacques Savary, a Code marchand fő szerzője "A tökéletes kereskedő" címmel kommentárt 

tett közzé az 1673-as rendelethez, amely felkeltette az üzleti és társasági joggal foglalkozó 

jogászok figyelmét. Miután 1753-ban megújította Bornier polgári és büntetőjogi rendelethez 

fűzött észrevételeit, Daniel Jousse 1756-ban új és figyelemre méltó kommentárt tett közzé az 

1673-as kereskedelmi rendelethez, 44míg Robert Pothier, aki leginkább a Kötelezettségekről 

szóló értekezéséről ismert, 1764-ben a Társulási szerződésről szóló értekezést adott ki. 

45Mindezek az értekezések elősegítették a kodifikációs gondolat megvalósítását, és óvatosan 

előkészítették az utat a nemzeti jog átfogó rendszerezése és egységesítése felé. 

        Végül, de nem utolsósorban a nagy rendeletek a jogi oktatásra is nagy hatással voltak. 

Saint-Germain-en-Laye-i ediktumával (1679) a király a birodalom valamennyi jogi karán 

francia jogi tanszéket hozott létre. A tanszékvezetők, akiket közvetlenül a királyi kancellár 

nevezett ki, megbízást kaptak arra, hogy a francia jogot, azaz a királyi törvényhozást és 

szokásokat tanítsák a népnyelvben.46 Feltételezhetjük, hogy ezek a tanszékek befolyásolták a 

francia és a kontinentális jogi oktatás későbbi fejleményeit, különösen a XIX. századi 

exegetikai iskolát. Az, ahogyan a professzorok a XIX. században a napóleoni 

törvénykönyvekről gondolkodtak, valóban nem sokban különbözik attól, ahogyan a jogászok 

a XVIII. században a nagy rendeleteket kommentálták. 

 

 

3. A francia felvilágosult filozófusok hozzájárulása a jog és az igazságszolgáltatás 

fejlődéséhez a tizennyolcadik században 

 

 

A tizennyolcadik században a felvilágosult filozófusok új, az "értelemre" összpontosító 

kormányzati és jogi elképzeléseket terjesztettek elő. Franciaországban a felvilágosult írók - 

köztük néhány jogász - különösen az önkényes, tekintélyelvű államot és a felvilágosult 

államhatalmat bírálták. hozzájárultak az "isteni jogú" abszolút monarchia tekintélyének 

és legitimitásának aláásásához, és különösen az állam és az egyház szétválasztását 

szorgalmazták. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes és John Locke hatására, a 

"természetes jogok" elvén alapuló társadalmi szerződéselméletet dolgozott ki, azzal érvelve, 

hogy a kormányzat tekintélye a kormányzottak beleegyezésében rejlik. Ebből következően a 

jognak mindig a nép akaratát kell kifejeznie, és a bíráknak a törvénynek kell alávetniük 
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magukat. John Lock A kormányzásról szóló értekezéseire is építve Montesquieu A törvények 

szelleme (1748) című művében úgy érvelt, hogy a politikai és egyéni szabadság csak akkor 

biztosítható, ha a végrehajtó, a törvényhozó, sőt a bírói funkciókat is különböző szervekre 

osztják. Montesquieu más szóval a hatalmi ágak szétválasztásának vagy egyensúlyának elvét 

egy olyan korban dolgozta ki, amikor a király kizárólagos törvényhozói hatalmat követelt 

magának, és a központi bíróságok még mindig az ő nevében ítélkeztek. 

       A közjog és a politikai elméletek mellett a felvilágosult szerzőket különösen érdekelte a 

büntetőjog. A törvények szellemei című művének XII. könyvében Montesquieu kifejti a 

büntetőjogról alkotott nézeteit, amelynek szerinte éppen a racionalitás, az emberiesség, a 

szabadság és a haladás felvilágosult elveinek kell kifejeznie. Ezért másokhoz hasonlóan 

elítélte a titkos eljárást, a kínzás alkalmazását, a bírák mérlegelését és önkényes döntéseit, a 

védelemhez való jog hiányát, valamint a kegyetlen és gyalázatos büntetéseket.47Jean Calas 

esete (1761-2) tökéletes példája az 1670-es rendelet szerinti elnyomó büntetőjognak, amelyet 

a felvilágosult filozófusok, de egyre több jogász is elítélt. Jean Calas egy toulouse-i protestáns 

kereskedő volt, akit azzal vádoltak, hogy megölte saját fiát, hogy megakadályozza annak 

áttérését a római katolikus hitre. 48Miután megkínozták, és bár ártatlansága ellen tiltakozott, 

bűnösnek találták parricídiumban, és kerékbe törésre ítélték. Voltaire felkarolta az ügyet, és 

riadóztatta a közvéleményt. Határozott fellépése révén, és miután a királyi tanács 1765-ben 

felülvizsgálatot rendelt el, elérte Jean Calas rehabilitálását és nyugdíjat kapott családja 

számára. 49Egy másik ügy, amelyben Voltaire aktívan, de hiába tiltakozott, a tizenkilenc éves 

Chevalier de la Barre-t érintette, akit 1766-ban lefejeztek egy vallási körmenet megsértéséért 

és egy feszület megrongálásáért.50 Mindkét eset kifejezi a felvilágosult filozófus választott 

témáját: a vallási tolerancia megteremtését és - a jogi és igazságügyi szempontból pedig az 

emberi jogok tiszteletben tartása a kínzás és a kegyetlen büntetések eltörlésével. 

        Cesare Beccaria, aki megírta a büntetőjog és a büntetőeljárás alapelveinek első 

szisztematikus megállapítását, és megteremtette a modern kriminológia és büntetőjog alapjait, 

a francia filozófusoknak, különösen Montesquieu-nek köszönheti, akit többször is elismer A 

bűncselekményekről és büntetésekről című, 1764-ben - először névtelenül - megjelent 

könyvében. A büntetőjoggal kapcsolatos innovatív nézeteire hatással volt Rousseau és 

Bentham utilitarista elve, miszerint a kormányzatnak a legnagyobb javakra kell törekednie, 

ami a büntetőjogra alkalmazva biztonságot jelent. Beccaria ezért amellett érvel, hogy a 

büntető igazságszolgáltatás hatékonysága a büntetések biztonságától függ, amelyet a törvény 

az egyes bűncselekmények jelentőségéhez méretez, és a halálbüntetés eltörlése mellett 

érvel.51 Néhány francia kriminalista mindazonáltal ellenezte a felvilágosult 

reformelképzeléseket. Muyart de Vouglans "A Bűncselekményekről és büntetésekről szóló 

értekezésben kifejtett veszélyes elvek cáfolata" (1766) című művében bírálta Beccaria 

progresszív büntetőjogát, és a büntetőjog és az igazságszolgáltatás konzervatív szemléletét 

védte, szigorú és elrettentő büntetéseket követelve. A társadalmi szerződés eszméjét és a 

halálbüntetés eltörlését is cáfolta, bár az ő neve is szerepel azon nyolc ügyvéd között, akik 

aláírták a Chevalier de la Barre melletti jogi konzultációt. Sok jogász, főként ügyvédek, 

elítélték ezeket a visszaéléseket és túlkapásokat, de - ahogyan Muyart de Vouglans is 

bizonyította - még nem voltak hajlandóak elfogadni a radikális változásokat. 

        Mielőtt a francia forradalom szellemi és politikai atyái megvalósították volna 

elképzeléseiket és javaslataikat, amelyeket gyakran Anglia ihletett, amely iránt mélységes 

vonzalmat éreztek, és amely számos reformhoz mintául szolgált, a francia felvilágosult 

filozófusok és politikai teoretikusok számos országban, például Poroszországban, 

Ausztriában, Svédországban, Oroszországban,52Egyesült Államokban is befolyásolták a 

kodifikációt vagy a reformokat. Nem meglepő, hogy egyetlen szerző sem a második 

kontinentális kongresszus által az amerikai függetlenségi nyilatkozat kidolgozására kinevezett 
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ötfős bizottság gyakrabban idézte, mint Montesquieu-t, akinek fő művét 1750-ben már 

lefordították angolra. 53 

 

 

IV. Epilógus 

 

 

1789-ben a francia forradalom elsöpörte az Ancien Régime társadalmát. Az ideális társadalom 

(vagy utópia) megteremtése érdekében a forradalmárok az egész társadalmat a szabadság, 

egyenlőség és testvériség elvei szerint akarták átalakítani. Az 1790. augusztusi dekrétumokkal 

az Alkotmányozó Gyűlés az ország igazságszolgáltatási rendszerének alapos átalakítására 

vállalkozott: a bíróságokat, a jogi szakmákat, a konfliktusmegoldás módozatait, sőt még a jogi 

oktatást is teljesen átrajzolták a forradalmi ideológiának megfelelően. A választottbíráskodást 

és a békéltetést "a polgárok közötti viták rendezésének legésszerűbb módjaként" ösztönözték, 

és a békebírák - akik nem bírók, hanem a konfliktusokat méltányosan megoldó pater 

familiasok - lettek a viták megelőzésére vagy elkerülésére, nem pedig a viták rendezésére 

szolgáló igazságügyi építmény alapjai. A forradalom vezető személyiségei - többségükben 

jogászok - által elképzelt új államformában az alkotmányos és jogközpontú rendszer 

megvalósítása abszolút prioritást élvezett. A nemzet akaratát kifejező törvényhozás volt a jog 

egyetlen legitim forrása, és az egyenlőség elve alapján csak egyetlen törvény lehetett, amely 

országszerte és minden állampolgárra megkülönböztetés nélkül vonatkozott. Érthető módon a 

"törvényhozó gyűlés" lett az egyetlen törvényhozó szerv. Mivel a kodifikált törvénynek 

mindent előre kellett látnia, a bíráskodást a leghúzósabb formájára egyszerűsítették: a 

törvényi előírások mechanikus végrehajtására. A bírák - akiket a polgárok közül választottak -

nem volt hivatottak értelmezni a törvényt, és nem is feltételezhették a jogalkotó szándékait; 

kétség vagy nehézség esetén rendszeresen a Törvényalkotási Bizottsághoz kellett fordulniuk. 

         Ennek következtében a jog általános kodifikációjára került sor. 1791-ben elfogadták a 

büntető törvénykönyvet, amely a felvilágosult filozófusok reformelképzelésein, különösen a 

törvényesség elvén54 alapult, amelyet már Cesare Beccaria Dei Delitti e delle Pena című 

műve nagymértékben népszerűsített.55 A teljes kodifikáció azonban csak a tizenkilencedik 

század első éveiben valósult meg. A Napóleon által kezdeményezett első kódexek - a polgári 

törvénykönyv (1804), a polgári perrendtartás (1806) és a kereskedelmi törvénykönyv (1807) - 

a forradalmi és a felvilágosult eszmék szintéziseként ábrázolhatók, Napóleon személyes 

elképzeléseiként arról, hogy milyennek kell lennie a jognak és az igazságszolgáltatásnak, de 

az Ancien Régime örökségeként is. A napóleoni kódexek nem törölték le a múltat, és nem is 

hagyták maguk mögött Franciaország jogi és igazságszolgáltatási múltját. A Code civil 

nagyrészt a szokásjog és a római jog rendelkezéseire támaszkodik (a A kódex általános 

felépítése nagy hasonlóságot mutat az Institutes-ekkel), 56és adós a szokásjog és a tanult 

doktrína fejlődésével. Nem meglepő módon a Code civil számos cikkelye szó szerint Pothier 

Kötelezettségekről szóló értekezéséből származik, amely már a francia jog két kifejeződését 

(szokásjog és írott jog) ötvözte a római és a természetjog elveivel. 57A polgári perrendtartás 

szintén nem tagadhatja az Ancien Régime örökségét. Az 1807-es hatálybalépése óta a kódexet 

egyöntetű kritika érte, mint az 1667-es polgári rendelet szolgai utánzását és a párizsi Châtelet 

bíróság XVIII. századi eljárási gyakorlatának visszaállítását. Ami a kereskedelmi 

törvénykönyvet illeti, azt gyakran Colbert rendeleteinek aktualizálásaként és kiigazításaként 

írják le. A különböző törvénykönyvek tervezetének elkészítéséért felelős bizottságok tagjai 

általában - néhány kivételtől eltekintve - olyan jogászok voltak, akik az Ancien Régime 

egyetemein szereztek képzést, és a francia forradalom előtt ügyvédként vagy bíróként 

praktizáltak. Pigeau például, a polgári perrendtartásért felelős bizottság legbefolyásosabb 
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tagja és egyben a tervezet fő szerzője, 581773-ban még egy könyvet is kiadott La Procédure 

civile du Châtelet et de toutes les juridictions ordinaires du royaume címmel. 

         Jól ismert, hogy ezeket a kódexeket a napóleoni háborúk idején a francia hadseregek 

által megszállt számos országban elfogadták, és a XIX. és XX. században mély hatást 

gyakoroltak számos polgári jogi ország és a kontinentális Európán kívüli egykori gyarmataik 

jogrendszerére, még Japánban is.59 A napóleoni kódexeknek az "ősi" francia jog 

közvetítőöveként betöltött szerepét kevésbé hangsúlyozták. Hozzájárultak azonban az Ancien 

Régime elveinek széles körű elterjedéséhez, amelyek történelmileg formálták a korabeli 

polgári jogot és eljárást, és ezért a francia jog örökségének a kora újkorban történő 

kiterjesztése szempontjából a legfontosabb vektornak tekinthetők. 
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                                            34. A spanyol jog és expanziója 
                                                             M. C. Mirow 

   

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

Ez a fejezet azzal foglalkozik, hogy Spanyolország hogyan alkalmazta a jogot az Újvilág 

felfedezése, felfedezése, meghódítása és letelepedése során. A félsziget jogának ismertetése 

után a fejezet nyomon követi e joganyag és intézmények alkalmazását és adaptálását 

Spanyolország új tartományaiban a derecho indiano néven ismert új és fontos joganyagon 

keresztül. A gyarmati ellenőrzés konkrét aspektusait az új körülményekkel és a birodalmi 

gazdasági és politikai törekvésekkel való kapcsolatukban tárgyaljuk. Ezek közé tartozik a 

hódítás, a rabszolgaság és az őslakosok munkájának igazolása, az új intézmények, források és 

jogi szereplők létrehozása. A fejezet röviden ismerteti a derecho indiano hatását a latin-

amerikai új köztársaságokban a függetlenség alatt és után. Spanyolország jogot alkotott és 

alakított ki, hogy megfeleljen a távolság, a nemzetközi verseny, az új népességek, a 

kereskedelem és a spanyol társadalom megismétlése jelentette kihívásoknak, ahogy politikai 

és katonai jelenléte az egész világon terjeszkedett. 

Kulcsszavak: Spanyolország, Amerika, Latin-Amerika, derecho indiano, spanyol gyarmati 

jog, rabszolgaság, őslakosok, intézmények 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Spanyolország vállalkozása az Újvilágban és a spanyol jog későbbi elterjedése az egész 

területére kihívások elé állítja az európai jog történészét. A hangsúlyok, források, 

módszertanok, iskolák és aktuális viták kérdései versengenek a válaszokért és a helyért ebben 

a fejezetben, amely arra törekszik, hogy hasznos áttekintést nyújtson a témáról, ugyanakkor - 

ha röviden is, de - kitérjen a terület élvonalbeli és aktuális kérdéseire. Jelenlegi viták a 

spanyol gyarmati jog diszciplínájában (derecho indiano) több évtizedes történetírásra épülnek, 

és új perspektívákat tárnak fel a megkérdőjelezetlen feltételezésekkel vagy megközelítésekkel 

szemben. 1 

        Valójában e kézikönyv nyitottsága a tágabb megközelítésekre, átültetésekre, 

kölcsönzésekre és migrációkra az európai jog és annak mozgása kontextusában megfelelően 

vezetett a spanyol jog témájának felvételéhez és annak kiterjesztéséhez. A legtágabb 

értelemben ez a fejezet a jog, a struktúrák és az intézmények átviteléről és létrehozásáról szól 

a spanyol világ határain túlra, az amerikai kontinensre.2 Az Amerikával való több mint négy 

évszázados közvetlen európai kapcsolatfelvétel kitörölhetetlen nyomot hagyott a korábban a 

spanyol monarchia részét képező független országokban. Latin-Amerika európai és 

spanyolajkú örökséget hordoz. A jog központi szerepet játszott a felfedezések, felfedezések és 

hódítások folyamatában, és ezt a kapcsolatot a II. fejezetben ismertetjük. Az első hivatalos 

hajó Újvilágba indulása előtti spanyol joggal a III. szakasz összefoglalóan foglalkozik, mivel 
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António Hespanha a dél-európai ius commune-ról és a népi jogról szóló fejezete teljes körűen 

feltárja azt, és mivel a spanyol terjeszkedés bonyolult összefüggései Európa kora újkori 

kontextusában különös figyelmet igényelnek a kora újkorban. A félszigeti anyagra építve egy 

új és vitatott jogi forma alakult ki, amelyet a félszigeten túli spanyol területeken alkalmaztak. 

Ezt a derecho indiano-t a IV. fejezetben ismertetjük. E jog kivetítésével Spanyolország XIX. 

század eleji alkotmányos korszakára és a latin-amerikai függetlenségre való hivatkozással az 

V. szakasz foglalkozik. 

        Számos vita övezi a spanyol joggal és annak kiterjesztésével, valamint a derecho 

indianóval kapcsolatos történetírást. Miközben bemutatom ezeknek az anyagoknak a lényeges 

aspektusait, megkíséreltem a legfontosabb ellentétes nézőpontok közül néhányat beleszőni az 

alábbi vitába. Számos, a szakemberek számára fontos kérdésre itt nem térek ki, de reményeim 

szerint legalább a legfontosabb vagy legjelentősebb vitákat megismertetem az olvasóval 

anélkül, hogy túlzottan megzavarnám az általános elbeszélés menetét. A kötet jellegének és a 

célzott olvasóközönségnek megfelelően a bibliográfiában a hivatkozásokat az angol nyelvű 

könyvekre korlátoztam, kivéve a 2000-ben megjelent, a derecho indiano spanyol nyelvű 

műveinek bibliográfiáját, amely kiváló kiindulópont a spanyol nyelvű anyagokhoz. 3 

 

 

 

II. Jog a felfedezésben, felfedezésben és hódításban 

 

 

Spanyolország igénye az Újvilágra pápai bullák sorozatán alapult; a pápa a katolikus 

uralkodóknak adta meg a jogot az evangelizációra és az új területek betelepítésére. E királyi 

vállalkozás erőfeszítéseit a terület világi hatalmának elismerésével és az egyházi hatáskörök 

jelentős átruházásával kompenzálták a spanyol koronára. Spanyolország az 1494-ben 

Portugáliával kötött tordesillasi szerződéssel tovább határolta igényeit, és ez a két ország 

évszázadokon át vitatkozott e szerződés értelméről és alkalmazásáról, mivel mindketten 

területért, elismerésért és az Újvilágban való evangelizálás jogáért küzdöttek. A jog igazolta a 

hódítást, a letelepedést és a folyamatos birtoklást Amerikában. 4 

        A korabeli források Spanyolország amerikai terjeszkedését inkább "pacifikációnak" és 

"letelepedésnek", mintsem "hódításnak" nevezték, és Spanyolország indiániai vállalkozásának 

pontos természete legalább hatvanöt éve modern vita tárgya a jogtörténészek között. A 

derecho indiano modern történeti tanulmányozásának megalapítója, Ricardo Levene 1951-ben 

kiadta a Las Indias no eran colonias című művét, amely megkérdőjelezte az akkoriban 

általánosan elterjedt szokást, miszerint az amerikai kontinenseket spanyol gyarmatoknak 

nevezték.5a jogtörténészek megfontoltan választják meg szavaikat, mivel a gyarmatok és 

birodalmak természetével foglalkozó munkák új gondolkodásmódot adtak a metropolisz és a 

gyarmat, a központ és a periféria, valamint a szuverenitás elméletének és gyakorlatának 

viszonyáról. 6Még a Spanyol Birodalom gyarmatosításának gazdasági modelljeit is 

meggyőzően megkérdőjelezték a gazdaságtörténészek elemzései. Az 7amerikai kontinens jogi 

pluralizmusának fogalmai és a különböző jogrendszerek egyidejű ismétlődései megzavarták a 

hagyományosabb magyarázatokat, amelyek az egyik jogrendszertől a másikig egyértelmű 

lineáris kapcsolatokat tartalmaznak. 8 

        Amerika nem volt üres, amikor a spanyolok megérkeztek. Az őslakosok a spanyol 

követelésekről a Requerimiento révén kaptak jogi értesítést, amely a keresztény és spanyol 

fennhatóság alávetését követelte. A neves spanyol jogász, Juan López de Palacios Rubios 

fogalmazta meg ezt a hosszú nyilatkozatot, amely arra szólította fel az őslakosokat, hogy 

engedelmeskedjenek e hatóságoknak, különben vagyonvesztés, rabszolgasorba taszítás és 

pusztulás vár rájuk. 9 
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        A spanyol terjeszkedést az Újvilágban a felfedezések és felfedezések révén a törvények 

irányították és szabályozták. A dokumentumok konkrétan meghatározták a felfedezés során 

felmerülő jogi jogokat és kötelezettségeket. A területi terjeszkedés minden egyes lépését 

joghoz kötötték, amit Bushnell találóan úgy jellemzett, hogy "szerződéses hódítás". 

10Szorosan megtárgyalt capitulaciones gondosan meghatározták az expedíciók vezetőinek 

biztosított jogokat, tulajdonjogokat és joghatóságot. E jogok megszerzése városalapítási, 

településalapítási és az új földeken való tartózkodásra vonatkozó, többéves időtartamra szóló 

követelményekhez volt kötve. A különböző címek a tisztviselők katonai, polgári és 

igazságszolgáltatási jogkörének gyakorlásához kapcsolódtak. A címeket akár élethossziglan is 

adhatták, vagy akár több generáción át is öröklődhettek. Az Indiák megszilárdulásával és 

Spanyolország újvilági jelenlétének megszilárdulásával a korona igyekezett korlátozni a 

hatalom, a vagyon és a tekintély nagyvonalú odaítélését, amelyet e néhány személynek adott. 

Az egyéni szerződéses megállapodásokon alapuló spanyol terjeszkedés később intézményi és 

állami körvonalakat öltött. 

 

 

III. A kasztíliai jog a terjeszkedés előestéjén 

 

 

Spanyolország felfedezésének, felfedezésének és az Újvilágban való terjeszkedésének 

folyamata szorosan kapcsolódott a Kasztíliai Királysághoz és annak törvényeihez. A kasztíliai 

jog az első felfedezőút előtt a regionális és helyi jogi anyagok bonyolult keveréke volt. A 

középkori ibériai jogot és annak a ius commune-hoz való kapcsolódását már ismertettük 

ebben a kötetben. Kasztília néhány sajátossága azonban további magyarázatot érdemel, mert a 

jog és a jogi intézmények olyan alapvető szempontjairól tájékoztatnak, amelyeknek a 

felfedezés és a terjeszkedés során kellett kibontakozniuk. 

       Az Ibériai-félszigetnek az iszlám civilizációtól és jogtól való "visszafoglalásából" eredő 

fueros, azaz regionális jogok és helyi jogi eltérések, amelyeket a korona biztosított. A XIII. 

század közepétől a Fuero Viejo de Castilla olyan joggyűjteményként szolgált, amelyhez a 

jogászok akkor folyamodtak, amikor más fuerók nem voltak alkalmazhatók egy jogvitában. 

Egy másik törvénygyűjteményt, a Siete Partidas-t (1265) X. Alfonz tanácsadói alatt állították 

össze, akikre nagy hatással volt a római jog újjászületése egész Európában. Bár a Siete 

Partidast talán nem közvetlen alkalmazásra szánták eredeti forrásnak, gyorsan átvették e célra, 

és több mint öt évszázadon át irányította a magánjogi kérdéseket Spanyolországban és az 

Újvilágban. Gregorio López a tizenhatodik században kommentárokkal egészítette ki a 

szöveget, és ezt a változatot széles körben terjesztették és használták. 

        A különböző jogforrásokkal szembesülve és jogi szakértőitől vezérelve a korona előírta a 

jogviták megoldására szolgáló források megengedett sorrendjét. A forrásoknak ez az 

ellenőrzése és rangsorolása lehetőséget teremtett a jog és a jogi intézmények feletti királyi 

ellenőrzés központosítására, gyakran a római jog hagyományos forrásai, a Corpus iuris civilis 

és annak hatalmas kommentárjainak használatának korlátozásával. A jog e királyi 

formálásának két példája, a kasztíliai Ordenanzas Reales (1480) és a Leyes de Toro (1505) a 

kasztíliai és aragóniai királyság konszolidációját követte, miután Kasztíliai Izabella és 

Aragóniai Ferdinánd korábban házasságot kötött. A római jog alkalmazásának korlátozására 

tett kísérletek többnyire eredménytelenek voltak. A római jog alkalmazásának betiltására vagy 

korlátozására tett kísérletek ellenére a XV. és XVI. században a jogászok nem tudták könnyen 

levetkőzni az e tudományágban folytatott többéves egyetemi tanulmányaikat. 1713-ban a 

Kasztíliai Tanács ismét azt állította, hogy a római jog csak kiegészítő forrásként szolgálhat, 

1743-ban pedig a korona elrendelte, hogy a római és a kánoni jog mellett a királyi jog 

egyetemi oktatását is végezzék. 
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        Különböző királyi törvényeket gyűjtöttek össze, állítottak össze és adtak ki kötetekben, 

amelyeket Kasztília és az Újvilág egész területén alkalmaztak. Ezek közül kiemelkedik a 

Nueva Recopilación de Castilla (1567). A Nueva Recopilación több mint 4000 rendelkezését 

a következő két évszázadban a korábbi fontos forrásnak számító Ordenanzas Reales de 

Castilla (1480) mellett a következő két évszázadban többször kiadták, újra kiadták és 

kibővítették, és csak 1805-ben váltotta fel a Novísima Recopilación de las Leyes de Espa?a. 

Ezek a törvénygyűjtemények azonban csak a jéghegy csúcsát jelentették a félszigetre és 

Amerikára vonatkozó királyi rendelkezéseknek. A korona számtalan különböző joghatással 

bíró királyi jogi közleményt adott ki, amelyek nap mint nap építették és alakították át a jogot. 

Minden egyes vitát, jogi helyzetet, jogot vagy kötelességet hivatalos oklevelek, engedélyek, 

rendeletek, rendeletek, rendeletek, levelek, utasítások, rendelkezések, parancsok, szerződések 

és rendeletek irányíthattak - a felsorolás nem teljes. Minden dokumentum, írás vagy 

képviselet a használatának és a kontextusnak megfelelően sajátos címet kapott. Ezek közül 

néhányat természetesen általános érvényű joggyűjteményekbe foglaltak, de sok közülük 

egyedi volt, és egy adott ügyhöz, egyénhez, helyzethez vagy pillanathoz kapcsolódott. A 

peres feleknek és az ügyvédeknek ezeket is meg kellett nézniük, értelmezniük és figyelembe 

kellett venniük a jogviták megoldása érdekében. 

 

 

IV. A Derecho Indiano születése és fejlődése 

 

A jogászok és adminisztrátorok a kasztíliai jogot adaptálták és kiterjesztették az Indiákra. Az 

új körülményekkel szembesülve, amelyek a spanyol terjeszkedés szükségleteinek kielégítése 

érdekében a jogászok ügyesen átdolgozták a régebbi forrásokat és új anyagokat alkottak. 

Magának a terjeszkedésnek a jogi indokoltságát is elemezni és megerősíteni kellett. Ez 

jelentős jogi gondolkodást igényelt, mivel kánonisták, teológusok és királyi tisztviselők 

vitatták Spanyolország lépéseinek érvényességét. Az amerikai kontinens őslakosainak 

megfelelő jogi státusza alapvető fontosságú volt nemcsak Spanyolország mint katolikus 

hatalom hódítási jogának igazolásához, hanem a pápai bullák által kijelölt régiókban való 

hódítás kizárólagos jogának igazolásához is. Az indiánok és a Spanyolországgal való 

kölcsönhatásuk új kormányzati struktúrákat, új intézményeket és új módszereket 

eredményezett az őslakosok munkájának kihasználására. Ez a törvények révén történt. A 

spanyol jog és intézmények többnyire felváltották az őslakosok jogi szabályait és rendszereit, 

vagy legalábbis nagymértékben átvették és megreformálták azokat. Az11 őslakos közösségek 

viszont átalakultak a spanyol jogon keresztül, és képessé váltak arra, hogy jogi érveket 

hozzanak fel ebben az új rendszerben. 12Így az őslakosok nem voltak a spanyol jog egységes, 

passzív alanyai; a nemzetközi elkötelezettség, a kereskedelmi és jogi ügyletek, a politikai és 

katonai pózolás, valamint az indián és spanyol intézményeken belüli jogi képviselet szintje az 

Újvilágban csoportról csoportra, törzsről törzsre és nemzetről nemzetre változott. 

        Ahogy Spanyolország terjeszkedett Amerikában, a korona törvényt alkalmazott a 

növekvő bürokrácia igazgatására, amely a távoli országokban a kormányzás alapvető 

funkcióit látta el. A jog intézményeket hozott létre a nemesfémek kitermelésének 

megkönnyítésére. A jog irányította és legitimálta az őslakosok és rabszolgák által a 

mezőgazdaságban, a közműépítésben és a magánvállalkozásokban biztosított munkaerő 

felhasználását. A rabszolgaként tartott embereket kereskedelmi tárgyakként kezelték, de olyan 

egyénekként is, akiknek vallási, családi és gazdasági körülményeivel a jog foglalkozott. 

        A jog a tulajdon, az öröklés, a földbirtoklás és a kereskedelem összetett szabályai révén 

strukturálta a társadalmat és a vagyont; és valószínű, hogy az amerikai kontinensen élő 

spanyolok és kreolok ugyanolyan pereskedők voltak, mint félszigeti társaik. A jog és a polgári 

peres ügyek ismerete elengedhetetlen volt egy művelt kasztíliai számára, és ez bizonyára így 
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volt Amerikában is. 13Az Indiák új, sőt egyedülálló lehetőségeket is kínáltak a földbirtoklás, 

a kereskedelem és a vagyonszerzés terén. Kereskedelem, hajózás, és a kereskedelem 

fellendült, a spanyol intézmények és a derecho indiano pedig bonyolult rendszereket 

dolgozott ki e tevékenységek szabályozására. 

       Ezek az új feltételek Spanyolország és a spanyol jog számára hatalmas távolságok között 

húzódtak meg.14 A lassú, de hatékony kommunikáció és a különböző szintű személyes 

érdekek a kormányzat minden szintjén alakították a jelentések, a hivatalos intézkedések és a 

helyi megfelelés jellegét és tartalmát.15 A félszigeti spanyolok, kreolok, őslakosok, 

rabszolgasorban élő és szabad feketék ugyanazon a téren osztoztak, törvényes és törvénytelen 

házasságokat kötöttek, gyermekeket szültek, és átfedő társadalmi és gazdasági világokban 

éltek és haltak.16A jog alakította ezeket az összetett emberi kölcsönhatásokat, és reagált 

rájuk. 

 

 

1. A hódítás, az őslakosok és a vallás igazolása 

 

Spanyolország amerikai terjeszkedésének legitimitása az őslakosok olyan státuszától függött, 

amely lehetővé tette az európai szereplők számára, hogy szellemi és politikai ellenőrzést 

gyakoroljanak felettük. A spanyol teológusok, kánonisták és jogászok olyan jogi jellemzést 

alkottak az őslakosokról, amely lehetővé tette, hogy a spanyol szuverenitás és a keresztény 

apostoli fellépés tárgyai legyenek. Ha az amerikai kontinens lakóinak megvolt a lehetősége a 

kereszténységre való valódi áttérésre, akkor az, hogy a pápa az amerikai kontinensen lévő 

földeket Spanyolországnak juttatta, mind szellemi, mind világi ügyek érvényes gyakorlása 

volt, amely a kereszténység terjesztésének, valamint e tevékenység hatékony 

megtervezésének és végrehajtásának felelősségének átruházásán alapult. Így 

Spanyolországnak az Amerika meghódítását, letelepítését és további birtoklását igazoló 

indoklásának lényeges darabja volt, hogy az őslakosok elegendő képességgel, racionalitással, 

intelligenciával és emberséggel rendelkeztek a vallási megtéréshez, valamint a keresztény 

gyakorlat és hit fenntartásához. Ezt a kérdést az első spanyol kapcsolatfelvételtől kezdve és az 

egész korszakban hevesen vitatták. Híres vita zajlott Bartolomé de las Casas és Juan Ginés 

Sepúlveda között 1550-ben Valladolidban került sor, és a tizenhetedik század közepére Juan 

Solózano Pereira az őslakosokat miserabilesnek minősítette, amely jogi kategória az 

özvegyeket, árvákat és más, különleges védelemre szoruló személyeket foglalta magában.17 

Ez a derecho indianón belüli tartós jellemzés nagy jelentőségűnek bizonyult, és olyan sajátos 

vallási és polgári intézmények, jogi és egyházi tisztviselők, sőt bíróságok létrehozásához 

vezetett, amelyek az őslakosokat beillesztették a spanyolországi Amerikába. 

 

 

2. Rabszolgaság és őslakosok munkája 

 

a) Rabszolgaság 

 

Az afrikai rabszolgaság virágzott Amerikában. Bár a rabszolgaságnak ez a formája létezett a 

félszigeten, a spanyol rabszolgaság és annak társadalmi, gazdasági és jogi következményei az 

amerikai kontinenshez tartoztak. Becslések szerint 1,5-3 millió ember került rabszolgasorba 

és a spanyol Amerikába. A portugálok általában az afrikai rabszolgakikötőket ellenőrizték, és 

a rabszolgatartás szükségszerűen összetett, nemzetközi jogi és kereskedelmi vállalkozás volt. 

A magas profit az illegális emberkereskedelemhez és -csempészethez vezetett. Itt csak rövid 

vázlatot tudunk adni a rabszolgatartás jogi vonatkozásairól. A legtöbb a tizenhatodik 

században volt a rabszolgasorban élő emberek száma, és Amerikába történő behozatalukat 
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általában a Kereskedelmi Tanács engedélyével (asiento) engedélyezték. 1595 és 1640 között, 

a spanyol és a portugál korona II. Fülöp alatti egyesülésével az engedélyeket közvetlenül a 

portugáloknak adták ki. 

        A XVII. század második felében jelentős brazil legális és illegális kereskedelem folyt, a 

Kereskedelmi Tanács pedig 1651 és 1676 között spanyol engedélyeket hagyott jóvá. A 

tizennyolcadik század első felében a francia és angol rabszolgatartó vállalkozások 

kiszorították a spanyol és portugál hajózást, mint a spanyolországi Amerika fő 

emberszállítóját; ezt követően pedig a szabadabb kereskedelem és a további csempészet 

aláásta a spanyol monopolisztikus rabszolgakereskedelmet. A tizenkilencedik század elejére 

Spanyolország engedélyezte alattvalóinak, még az amerikai kontinensen élő alattvalóinak is, 

hogy szabadon indítsanak saját rabszolga-küldetéseket. 

      Az emberi "rakomány" törékeny természete miatt a rabszolgahajók mentesültek a flották, 

a nagy, szervezett és szabályozott kereskedelmi expedíciók alól, amelyek meghatározott 

menetrend szerint közlekedtek. Ez azt jelentette, hogy még a legális rabszolgaszállítás 

keretében is előfordulhatott, hogy az egyes utak a legálisan bejelentett rabszolgákkal együtt 

illegális rabszolgákat is csempésztek az engedély és a kivetett vámok miatt. Továbbá a XVII. 

században a szabványos mértékegység a peiza helyett a tonnára változott, és az egy 

tonnára jutó emberek száma egyről háromra, majd hétre nőtt. A rabszolgahajók mérete is nőtt, 

hogy maximalizálják az egyes utakból származó nyereséget. 

       A rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden aspektusát jelentős joganyag 

szabályozta. A kasztíliai jog nagy részének alapja, a római jog, a rabszolgák jogállásával, 

kötelességeikkel és jogaikkal, valamint a rabszolgák tulajdonjogával foglalkozó 

rendelkezések széles skáláját tartalmazta. A római jogi eredetű, az átruházásra, az öröklésre és 

az embermentésre vonatkozó szabályokat módosították és beépítették a kasztíliai jog és a 

derecho indiano elsődleges forrásaiba, például a Siete Partidasba és az 1680-as 

Recopilaciónba. A 18Recopilación különböző rendelkezései a rabszolga-kereskedelem 

intézményi és jogi oldalával foglalkoztak. A 18. század végén, a rabszolgalázadás és az 

erőszak vélt nagyobb veszélye nyomán a rabszolgakódexek (Códigos de Negros) aprólékosan 

és borzalmasan szabályozták a rabszolga ember életének minden aspektusát. 19A rabszolga 

szabadságának megvásárlásához való joga, amelyet egyes területeken coartación néven 

ismertek, figyelemre méltó gyakorlat volt a spanyol Amerikában. 20 

 

b) Bennszülött munka 

 

A hódítás első évtizedeiben az őslakosokat az igazságos háború zsákmányaként 

rabszolgasorba taszították. A XVI. század első felében a királyi törvényhozás megtiltotta az 

indiánok rabszolgasorba taszítását. A spanyol érintkezés első évtizedében a korona 

tisztviselőket küldött Amerikába, hogy biztosítsák az őslakosok szabad státuszát, akiket 

kötelezhettek arra, hogy a spanyoloknak dolgozzanak, de nem rabszolgaként. A burgosi 

törvények (1512-13) megerősítették, hogy az indiánok szabadok, őket keresztény hitre kell 

tanítani, és kártérítés ellenében munkára kötelezhetik őket, de nem teherállatként. Ez a 

jogszabály további útmutatást és követelményeket fogalmazott meg az őslakosokkal való 

megfelelő bánásmódra vonatkozóan, és úgy tűnik, hogy rendelkezéseit nem hajtották végre. 

Bartolomé de las Casas az alábbiak érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenységét 

       Az indiánok elleni küzdelem az új törvényekhez (1542) vezetett, amelyek megerősítették 

a bennszülöttek rabszolgaságának korábbi tilalmát. Egy másik királyi kísérlet a spanyolok és 

az őslakosok közötti kapcsolat szabályozására az Alfaro rendeletek (1612) voltak. E 

törvények végrehajtása természetesen változó volt. A derecho indiano keretében még más 

intézmények is léteztek, amelyek a kényszermunkát az európaiak és a kreolok javára 

irányították. Ezek az intézmények, amelyek némelyike a honfoglalás előtti bennszülött 
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gyakorlatból alakult át, a bennszülött munkaerő kizsákmányolásának elfogadott módszerei 

voltak még azután is, hogy a bennszülöttek rabszolgasága elméletileg megszűnt. 

Mindazonáltal ezek az intézmények korlátokat szabtak az indián munkaerőnek, mivel a 

betegségek és a háborúk hatásai azt jelentették. hogy az őslakosok potenciális munkaerő-

állománya gyorsan csökkent. Becslések szerint az első európai kapcsolatfelvétel idején az 

őslakos népesség körülbelül 35 millió fő volt, 1650-re azonban már csak 750 000 főre tehető. 

         Az őslakosok különböző intézményeken keresztül biztosították a munkaerőt, amelyek 

közül a legfontosabbak az encomienda, a repartimiento, a mita, az obraje, és - ezektől némileg 

eltérő jelleggel - a reducción voltak. A munkáért járó terhek mellett az indiánok kötelesek 

voltak adót fizetni az encomienda vezetőjének vagy a koronának. Az adózás alól mentességet 

kaptak az őslakos vezetők (caciques), egyes indián tisztviselők (alcaldes) és a nők. Az 

encomiendas indián munkaerő-kölcsönzés volt, amelyet azzal indokoltak, hogy az 

encomendero vállalta az őslakosok keresztény hitre való tanításának kötelezettségét. 

Kezdetben harminc és nyolcvan indián közötti indiánt rendeltek egy spanyolhoz ideiglenes, 

legfeljebb hároméves időtartamra. A XVI. század első felének végén már mintegy 1000 

encomiendát tartottak számon, egyenletesen elosztva Új-Spanyolország és Peru között. Bár az 

encomiendák mindig is az arisztokráciához kapcsolódtak, számuk, méretük és időtartamuk 

egyre nőtt. Az encomiendák a primogenitúra alapján származtak. A korona számos, 

viszonylag sikertelen erőfeszítést tett az encomiendák öröklődésének korlátozására. A kreol 

arisztokrácia és a korona közötti jogi és politikai küzdelmek fontos témái lettek az 

encomendosok jogkörei és e jogok leszármazottakra való átruházása. 

        Az encomenidákat 1536-ban két életre emelték, 1629-ben az encomienda birtokosa által 

fizetett kiegészítő befizetésekkel további egy életre, 1704-ben pedig négy életre, szintén 

kiegészítő befizetésekkel. Az encomienda intézménye a XVII. században jelentős 

korlátozásokat szenvedett el, és az 1680-as pueblo-lázadás egyik oka volt. A nem rezidensek 

birtokában lévő encomiendákat a 18. század elején a koronára ruházták át, és az encomienda 

különböző formáit a század folyamán eltörölték, de néhány jelentős kivételtől eltekintve. Az 

ezen intézmények jogszerűségével és megengedhetőségével kapcsolatos kérdések a 

tizennyolcadik század folyamán továbbra is fennálltak. 

        A főként Új-Spanyolországban található repartimientosok az indiánok időszakos 

munkájának igénybevételére szolgáltak. A repartimiento arra kényszerítette az őslakosokat, 

hogy rotációs alapon - általában négyből egy héten át - személyes szolgáltatásokat nyújtsanak 

a spanyoloknak, akiknek a koronát és a munkásokat kellett megfizetniük. A visszaélések 

könnyen megvalósulhattak a munkások meg nem fizetése, valamint a munka időtartamának és 

jellegének kiterjesztése révén. Mivel a szállított bennszülött munkások száma a terület teljes 

népessége alapján csüökkent, a csökkenő népességszám gyakran vezetett ahhoz, hogy az 

indiánok nagyobb arányban dolgoztak, mivel a népesség hivatalos újraszámítása késett. A 

repartimientosokat 1812-ben eltörölték, de a függetlenség időszakáig a munkaszolgálatokat is 

folytatták, különösen a bányászatban. A miták, amelyek különböző formákban 

megtalálhatóak Amerika-szerte, nagyjából ugyanezt tették. Az őslakos közösségek vezetői a 

lakosság egy bizonyos százalékának erejéig - hogy a közösség ne legyen túlságosan 

megfogyatkozva - választották ki a fizetségért dolgozó egyéneket. A mita alá tartozó indiánok 

bányászkodhattak, gazdálkodhattak vagy háztartási munkát végezhettek. rotációs alapon, a 

munka jellegétől függően a szolgálati idő korlátozásával. 

        Ahol az indiánok a spanyolok számára gazdálkodtak, ott az adót csökkenthették ezért a 

munkáért. A mitasra vonatkozó jogszabályok ugyanolyan homályosak voltak, mint az 

őslakosok kényszermunkájának más formáira vonatkozó jogszabályok. Bár a mitákat 

elméletileg a 16. század közepén néhány királyi rendelkezés értelmében eltörölték, továbbra is 

működtek, és további királyi rendelkezések vonatkoztak rájuk, amelyeket az 1680-as 

Recopilaciónba foglaltak bele. Az Obrajes őslakosokat, rabszolgákat és elítélteket 
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foglalkoztatott izzasztóüzemekbe, gyakran textiltermékek előállítására. Quito és Mexikó 

ismert volt a kereskedelmi gyártás ezen formáiról. A királyi tisztviselők által végzett 

ellenőrzés és a bennük dolgozó indiánok fizetésének követelménye ellenére az obrajes 

jelentős visszaélésekhez is vezetett. 

        A Reducciones az encomiendas alá nem tartozó őslakosok csoportjai voltak, akiknek 

saját helyi kormányzati struktúrájuk volt, gyakran egyházi, később pedig világiak irányítása 

alatt. A cél a vallási térítés volt egy olyan struktúrán belül, amely közösségi őslakos életet és 

munkát biztosított a reducción adminisztrátora számára. Egy őslakos vezető biztosította a 

munkát a reducciónból, általában rotációs alapon, a közösség egyharmadának egy időben 

történő felváltva történő felhasználásával. Elméletileg a munkáért járó fizetséget harmadolva, 

egyenlő arányban osztották el a király, a vezető és a munkások között. A gyakorlatban a 

munkások részét a reducción vezetői könnyen kisajátíthatták. A reducciónhoz csatoltak egy 

földterületet, a resguardót, amely a lakosság központjától egy ligára terjedt ki, és amelyet a 

reducción belül több különböző érdekeltségi kör számára dolgoztak meg. 

 

 

3. Intézmények 

 

A félszigeti struktúrák tájékoztatták az amerikai kontinens kormányzati tervezését és 

gyakorlatát. Továbbá, a spanyolok írott feljegyzésekre, pereskedésre és jogi esetekre 

vonatkozó ízlése már jól fejlett volt, amikor Kasztília először jutott át az Atlanti-óceánon.21 

Az új helyzetek, távolságok, lakosok és a kereskedelem új jogi intézmények létrehozásához, 

fokozott kommunikációhoz és nyilvántartáshoz, valamint a királyi hatóságok felé történő 

könyörtelen jelentéstételhez vezetett. Számos intézményt hoztak létre a tisztviselők és a 

királyi közigazgatás követelményeinek való megfelelésük vizsgálatára. A királyi tisztviselők 

tevékenységét és uralkodásuk minőségét mind a rezidenciák, mind a visitasok szondázták. 

       Az Indiákon egy tisztviselőnek átadott királyi közleményeket aprólékosan be kellett 

tartani, de az engedelmesség nem mindig következett be, és az Indiákon élő tisztviselők 

válaszai folyamatos vitát váltottak ki a derecho indiano hatékonyságáról és örökségéről a 

spanyol területeken. Egyes esetekben a királyi tisztviselők úgy döntöttek, hogy nem követik a 

korona utasításait, hanem a "engedelmeskedem, de nem hajtom végre" önellentmondásos 

kifejezéssel küldték vissza válaszukat a koronának, amely különböző változataiban obedezco 

pero no cumplo, acato pero no cumplo, se respeta pero no cumple, vagy se acataban pero no 

se cumplían néven is megtalálható. Míg elsőre ezek a válaszok arra engednének 

következtetni, hogy a királyi tisztviselők gyakran saját belátásukkal helyettesítették a királyi 

utasításokat, és kevéssé tisztelték a nekik küldött királyi parancsokat, egyes tudósok azzal 

érveltek, hogy ez a válasz a helyi körülményekhez szükséges kiigazításokat biztosította, 

amikor a királyi parancs azonnali végrehajtása váratlan következményekkel járt volna. Így 

Ots Capdequí úgy értelmezte az "engedelmeskedem, de nem hajtom végre" kifejezést, mint a 

parancsok visszaküldésének eszközét, hogy azokat a helyi viszonyokhoz jobban illeszkedő 

módon megreformálhassák. Ots Capdequí szerint ezt a mechanizmust ritkán alkalmazták, és 

hasznos módszer volt arra, hogy a királyi parancsokat a helyi viszonyokhoz igazítsák, 

amelyek egy óceánnyi távolságra és időre voltak a parancs eredetétől. 22Más tudósok ezt a 

hivatalos választ igyekeztek összekapcsolni a gyakorlatban és a könyvekben szereplő jog 

között fennálló tartósan fennálló regionális szakadék eredetével. 

        Ricardo Levene, miközben megjegyezte a derecho indiano ilyen mechanizmusokon 

keresztül történő érvényesítésében és alkalmazásában rejlő rugalmasságot, sajnálkozott az 

ilyen gyakorlatok igazságszolgáltatásra gyakorolt korrumpáló hatása miatt.23 E vitához 1960-

ban John Phelan fontos hozzájárulást tett, amikor rámutatott a rugalmasság, a több, 

potenciálisan egymásnak ellentmondó jogforrás és a királyi hatalom fenntartása közötti 
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kapcsolatra a derecho indiano rendelkezéseinek válogatott alkalmazása és végrehajtása révén. 

24Figyelembe véve a megfelelés, a jelentéstétel és a nyilvántartás általános szintjét, a 

hangsúly azon néhány esetre helyezése, amikor az indián tisztviselők úgy döntöttek, hogy 

engedelmeskednek, de nem hajtják végre a törvényt, elferdíti az elemzést egy 

diszkrecionálisabb, kevésbé engedelmeskedő kormányzati és jogrendszer irányába, mint 

amilyen valójában volt. Intézmények és egyének sokasága irányította a kormányzást és az 

igazságszolgáltatást Indiában, és ezt általában a királyi parancsoknak szorosan megfelelve 

tették. 

         Az Amerikát Spanyolországból felügyelő királyi intézményi felügyelet legmagasabb 

szintjén az Indiai Tanács és a Kereskedelmi Tanács (Casa de Contratación) állt. A Kasztíliai 

Tanácsból eredő Indiai Tanács 1524-ben kapott önálló létjogosultságot, és a Korona nevében 

szinte teljes ellenőrzést gyakorolt az Indiák valamennyi ügye felett. Ez magában foglalta a 

gazdasági, politikai és - a Korona királyi egyházi pártfogása (Patronato Real) keretében - 

jelentős egyházi hatalmat is. A Tanácsot képzett, hivatásos kormánytisztviselőkből álló 

testület alkotta, és 1542 után naponta kellett üléseznie, hogy az Indiák ügyei szempontjából 

legfontosabb ügyekben döntsön. Az Indiai Tanács tagjai közé tartoztak többek között  a 

korszak legelismertebb és legjelentősebb jogászai közül: Gregorio López, a Siete Partidas 

glosszátora; Juan Solórzano Pereira, a Política Indiana című népszerű és befolyásos értekezés 

szerzője; és Antonio Rodríguez de León Pinelo, akinek a spanyol gyarmati törvények 

gyűjteménye vezetett a Recopilación de las leyes de las Indias (1680) című műhöz. 

        Az Indiai Tanácsnak alárendelve a Kereskedelmi Tanács az Amerikával folytatott 

kereskedelem minden területével foglalkozott, beleértve a behozatalt és kivitelt, a vámokat, a 

nemesfémeket, az áthaladási engedélyeket, a tengerentúli örökösök hagyatékának kezelését és 

az e tevékenységekkel kapcsolatos jogvitákat. Ezekben az ügyekben jelentős joghatóságot 

gyakorolt. A tengeri kereskedelemhez szorosan kapcsolódóan 1503-ban Sevillában hozták 

létre, 1717-ben Cádizba helyezték át, majd 1790-ben az Indiák kormányzására szolgáló új 

bürokratikus struktúrák megjelenésével megszüntették. 

         E két félszigeti királyi intézmény alatt számos királyi intézmény terült el az egész 

amerikai kontinensen. A fontos gazdasági és politikai központok, köztük Mexikó és Lima 

alkirályi fővárosai, olyan audienciákkal rendelkeztek, amelyek a kormányzás egyéb 

szempontjai mellett fontos igazságszolgáltatási feladatokat is elláttak. Ezek az intézmények 

bíróságokként működtek, polgári és büntetőjogi joghatósággal, amelyet bírák, oidores, az 

audienciákat alkotó számos tisztviselő közül a legfontosabbak gyakoroltak. Egy audienciának 

több bírája is lehetett, és például Mexikóváros audienciájában egy időben nyolc oidores 

foglalkozott polgári ügyekkel, és négy alcaldes de crimen foglalkozott büntetőügyekkel. 25Az 

audienciák felépítését és személyi állományát királyi törvényhozás határozta meg, amely a 

jelek szerint a korszak legfontosabb kasztíliai bíróságának, az Audiencia y Real Chancillería 

de Valladolidnak az általános formáját követte. A XVIII. századra az Újvilág legtöbb, de 

természetesen nem minden nagyobb városában működött audiencia, így például Mexikóban, 

Limában, Santo Domingóban, Guatemalában, Bogotában, Quitóban, Charcasban és Buenos 

Airesben. 

        Az audienciák és a városi igazságszolgáltatás legelterjedtebb helyi szintje, a városi 

tanácsokban (cabildos) működő helyi bírák között nagyon sokféle bíróság létezett. Ezek a 

köztes bíróságok az adott korszaktól és a területek korona általi belső szervezésétől és 

átszervezésétől függően jöttek létre és szűntek meg. Egyes nagyobb városokban corregidores 

működtek, akik az igazságszolgáltatást végezték. Különböző időszakokban létezhettek 

juzgados de provincia (tartományi törvényszékek) és a különböző igazságszolgáltatási 

funkciók kormányzók általi közvetlen gyakorlása. 1790-re e tisztviselők és 

igazságszolgáltatási funkcióik egy részét megszüntették az intendánsok rendszerének 

bevezetésével, amelynek célja a spanyol területek bürokratikus igazgatásának rendezése volt. 
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        Az önkormányzati szinten nagyobb volt az egységesség. A kormányzati funkciókat 

vegyesen ellátó városi tanácsok sajátos feladatokkal rendelkező helyi tisztviselőkből álltak. A 

tagok száma és a feladatok összetettsége annak a településnek a méretétől függött, ahol a 

városi tanács működött. A tanácsok összetételét és a városi tanácsok összetételét és tagságát 

pontosan meghatározta a Spanyolország újonnan megszerzett területein való terjeszkedését 

szabályozó alapvető dokumentum, az Ordenanzas de Poblaciones (1573). 

        A városi tanácsok legalább egy bírót tartottak, de ha a város nagyobb volt, a tanácsnak 

több bírája is volt. A városi tanácsok leggyakoribb formájában a bírót alcalde ordinario-nak 

hívták, bár a tanács más tagjai is tölthettek be bírói feladatokat. A városi tanács egyes 

tisztségei bosszúállóak voltak, és az évek során vagy választott vagy kinevezett tisztségeket 

töltöttek be, de az alcalde ordinario tisztsége általában választható volt, és szinte mindig 

mentes volt attól, hogy megvásárolják vagy eladják. A városi tanács bírói tagjai naponta 

bíróságot alkottak, és széles jogkörrel rendelkeztek. Évente egy alcalde ordinario-t 

választottak a kiskorúak érdekeinek védelmére (juez de minores). Az 1680-as 

Recopilaciónhoz hasonló általános rendelkezéseken túlmenően a rendeletek részletesebben 

meghatározhatták az alcaldes ordinarios és más bírák tevékenységét és feladatait. Az ügyeket 

a Siete Partidasban és más királyi törvényekben található általános eljárási lépéseket követő 

írásbeli eljárás keretében folytatták le. 

         Azokban a településekben, amelyek elég nagyok voltak ahhoz, hogy jogi képzettségű 

személyeket tudjanak fogadni, az abogados és a procuradores képviselte az ügyfeleket a 

megfelelő bíróság előtt folyó peres ügyekben, és az ügyvédek valóban jogi véleményeket 

nyújthattak be a bírónak a vitás ügyekben. A bírák azonban nem voltak kötelesek döntéseiket 

vagy ítéleteiket a forrásaik és érvelésük magyarázatával "indokolni", sőt, ezt tulajdonképpen 

megtiltották nekik. Saját jogi ismereteik és lelkiismeretük alapján kellett eljárniuk. 26Így a 

spanyol területeken nem alakult ki a bírósági határozatok mint jogforrás hagyománya. 

Hasonlóképpen, a kereskedelmi tanácsok a kereskedelem és az azzal kapcsolatos viták felett 

gyakoroltak joghatóságot. Az amerikai kontinens legkorábbi kereskedelmi tanácsai, a mexikói 

és a limai, szerkezetüket és tevékenységüket a félszigeten, Sevillában, Burgosban és később 

Bilbaóban működő régebbi társaikról mintázták. A kereskedelem növekedésével más fontos 

kereskedelmi központok is létrehozták saját kereskedelmi tanácsaikat. E tanácsok eljárását a 

nagyobb szóbeliasság jellemezte, és csak akkor tettek lépéseket az írásbeliség felé, amikor a 

választottbíráskodás nem tudott elfogadható eredményt elérni. Az eljárási szabályok 

kizárhatták az egyetemi végzettségű jogászok részvételét, de a tanácsok jogi tanácsadóként 

(asesores) továbbra is igénybe vehették őket. Egyes régiókban az audienciák szokásos 

tagságából kiválogatott speciális kereskedelmi bíróságokat alakítottak ki a fellebbezések 

elbírálására. 

         Nem ezek voltak az egyetlen törvényszékek, amelyek Amerikában joghatóságot 

gyakoroltak. Működtek egyházi bíróságok is, bár az egyház királyi pártfogásának szélesebb 

körű korlátozása mellett. Az inkvizíció törvényszékei és tisztviselői jelen voltak a fontos 

városokban, és ott, ahol a könyveknek az Amerikába érkezéskor történő ellenőrzésére szükség 

volt. Más speciális bíróságok a bonyolult vagy speciális joghatósági területekkel kapcsolatos 

vitákat kezelték, mint például az adóügyeket, a hagyatéki ügyeket, hagyatékokat, bányászati 

jogokat és katonai pereket. A félszigeti intézmények egyes területeken a Santa Hermandad 

bírái (alcaldes de Hermandad vagy jueces cuadrilleros), a szarvasmarhákkal kapcsolatos viták 

(alcaldes de Mesta) és a posta biztosítása (Juzgado de Correos) révén bizonyos típusú 

bűncselekményekre szakosodott bíróságokkal tükröződtek. 

         Az intézmények a félszigeti megfelelőket tükrözték, még akkor is, ha a királyi 

törvényhozás a spanyol területi terjeszkedés összefüggésében jobban meghatározta őket. Az 

őslakosok kereszténységnek és spanyol uralomnak való alávetésével a királyi törvényhozás 

számos régióban párhuzamos struktúrákat hozott létre az indiánok számára. A mexikói 
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audiencia feljegyzései például a "indián alkaldák, regidores, alguaciles, írnokok és tolmácsok" 

említéseivel. 27 A kisebb, helyi jogvitákat gyakran az őslakos közösségek spanyol 

intézményeinek keretein belül intézték. Ez csak az egyik módja volt annak, hogy a jogot 

kiterjesztették az őslakos közösségekre. Az indiánok különleges státusza a spanyol területeken 

az indiánok követeléseinek védelmére és védelmére magánszemélyeket (Protectores de 

Indios) neveztek ki. 28Egy esetben egy külön bíróság, az Új-Spanyolországi Indiánok 

Általános Bírósága (Juzgado General de Indios de la Nueva Espa?a) tárgyalta az indiánok 

ügyeivel kapcsolatos vitákat. Az29 őslakos pereskedők jogi képviseletét és kifinomultságát a 

spanyol világ egyes területein a közelmúltban készült tanulmányok igazolták. Az őslakos 

nemesek a jogot tulajdonuk és státuszuk fenntartására használták; a szegényebb őslakosok 

hamar megtanulták, hogy követeléseiket milyen hatékonyan érvényesíthetik az indián vagy 

spanyol bíróságokon. 30 

         A jogvitákat a bíróságokon kívül, informális mechanizmusok révén is megoldották. A 

jogi nézeteltérések megoldására irányuló beavatkozás családi kapcsolatokon keresztül történt, 

beleértve a keresztszülőket (compadrazgo), a céhtagságot, a laikus vallási csoportokat 

(cofradías és hermandades) és a plébánosokat. A Siete Partidas nem hivatalos megoldási 

mechanizmusokról is rendelkezett választottbírák (arbitratores, amigables componedores vagy 

arbitri) és közvetítők (alvedriadores) révén, és nem volt ritka a bíróság által felügyelt 

békéltetés és választottbíráskodás sem. Ezek a kevésbé formális eljárások különösen 

hasznosak lehettek, ha az ügyek számos, eltérő követelésekkel rendelkező felperest érintettek, 

például egy fizetésképtelen adós hitelezői közötti vagyonmegosztás esetében. 

         Az informális vitarendezési mechanizmusok a derecho indiano rendszerének és 

igazgatásának informalitását jelentették. A derecho indiano történetírásába bekerült az a 

kérdés is, hogy a periférikus területeken élő egyének és intézmények a szűkös erőforrások, a 

jogi központoktól való távolság és a jogi képzettségű személyek hiánya miatt alakították-e át a 

jog körvonalait. 31 Az észak-új-spanyolországi büntetőügyeket elemezve Charles Cutter arra 

a következtetésre jutott, hogy a bíróságok ezeken a területeken a derecho vulgar egy 

formájára, a szabályok gyors, józan ésszel történő alkalmazására alapozták döntéseiket, írásos 

források igénybevétele nélkül.32 A derecho vulgar fogalma talán inkább csak erre a régióra, 

vagy talán csak a Cutter által elemzett büntetőügyekre vezethető vissza. A Kelet-Florida 

tartományra vonatkozó első tanulmányok például azt mutatják, hogy a periférián fekvő Szent 

Ágoston városának törvényszékei a derecho indiano eljárásainak és forrásainak viszonylag 

szigorú betartásával folytatták jogi ügyeiket; legalábbis amikor a polgári peres ügyeket és a 

végrendelkezéseket vették figyelembe. Úgy tűnik, kevés bizonyíték van arra, hogy ebben a 

régióban a derecho vulgar működött volna.33 A kérdés további kutatásokra vár, de a 

birodalomról alkotott modern elképzelések és a hatalomnak a különböző hatalmi és 

joghatósági vonalak mentén történő alkalmazása hitelt ad annak lehetőségének, hogy a 

különböző jogi modelleket és módszereket aszimmetrikusan, egyidejűleg alkalmazták 

Amerika különböző területein. 34 

        A kormányzati intézmények a XVIII. században, a Bourbon-reformok idején jelentősen 

megváltoztak. Az új terminológiával, amely az általános jólétre, a közjóra, a monarchiára és a 

nemzetre hivatkozott, Spanyolország arra törekedett, hogy modernizálja a hadseregét, a közjó 

gazdaságát és a technológia használatát birodalma egész területén.35 Az intézményi 

struktúrákat e célok fényében alakították át. Több átmeneti előzmény után 1721-ben 

létrehozták a tengerészeti és indiánügyi minisztert, egyetlen indiánügyi miniszterrel, akinek 

döntései kötelezőek voltak az immár másodlagos Indiai Tanácsra nézve. 1764-ben külön 

indiaügyi államtitkárt hoztak létre, és körülbelül húsz évvel később, 1782-ben és 1786-ban az 

újvilági intendánsok megreformálták az alkirályok és az audienciák hagyományos hatalmi 

struktúráját. A Kereskedelmi Tanácsot a XVIII. század elején hatáskörének csökkenésével 

együtt Sevillából Cádizba helyezték át, és 1790-ben megszüntették. 
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Ezek az intézményi reformok a korona védelemmel kapcsolatos megközelítésében 

bekövetkezett változásokat tükrözték a kereskedelemben, a bevételekben és az 

igazságszolgáltatásban. 36 Az 1812-es spanyol alkotmány (Cádizi alkotmány) bevezetése új 

struktúrákat és intézményeket hozott Amerikába. Alkotmányos városi tanácsok és regionális 

és tartományi képviselőtestületeket hoztak létre. Az alkotmány olyan fontos funkciókat, mint 

a kormányzás, az igazságszolgáltatás, a kincstár és a háború, modern végrehajtó 

minisztériumokhoz rendelt. Egységes bírósági rendszert terveztek, mint külön 

igazságszolgáltatási ágat, amely általános érvényű törvénykönyveket alkalmaz. A cádizi 

alkotmány az egész birodalomban elterjedt, és még a Spanyolországtól való függetlenné válás 

után is maradandó nyomot hagyott a térség alkotmányos rendszerek megértésében és 

végrehajtásában. 37 

 

 

4. Források 

 

A kasztíliai jog követte Spanyolországot az új területeire, és a XVII. század elejéig 

automatikusan vonatkozott az Indiákra is. Ezt követően az adott jogszabályban említettek 

szerint alkalmazták. A spanyol terjeszkedés által előidézett új helyzetekre és körülményekre 

reagálva a korona a jogi közlemények minden formáját kiadta, az általános, általános 

rendelkezésektől kezdve a konkrét személyeknek szóló konkrét utasításokig. Ezek a 

rendeletek, dekrétumok, rendelkezések, utasítások, levelek és egyéb közlemények a derecho 

indiano, spanyol gyarmati jog néven ismert meghatározott joganyag tartalmává váltak. 38 

       Számos kísérletet tettek arra, hogy ezeket az anyagokat hasznos gyűjteményekbe és 

összefoglalókba gyűjtsék, de különböző sikerrel. Ezeket itt nem lehet mind tárgyalni. Az ilyen 

összeállítások szerzői közül ketten, Rodrigo de Aguiar y Acu?a és Antonio de León Pinelo 

olyan gyűjteményeket írtak, amelyek alapjául szolgáltak a nagy sikerű és sokat használt 

Recopilación de Leyes de las Indias (1680) című műnek. Ez a mű 1681-ben jelent meg, majd 

1756-ban, 1774-ben, 1791-ben, 1841-ben és 1864-ben - néha átdolgozva - újra kiadták. A 218 

cím kilenc könyvre oszlik, amelyek a derecho indiano fontos témáiba nyújtanak betekintést: 

1. könyv Az egyház, a papság és a pénzügyek 

2. könyv az Indiai Tanács, az audienciák, néhány más bíróságok 

3. könyv az alkirály és a hadsereg 

4. könyv felfedezés, városok, pénzverés és kézi gyárak (obrajes) 

könyv 5. könyv gobernaciones, alcaldes mayores, corregidores 6. könyv az indiai munkával 

és adózással kapcsolatos intézmények 7. könyv bűncselekmények 

8. könyv pénzügyek 

9. könyv a Kereskedelmi, kereskedelmi és bevándorlási tanács 

        A Recopilación a ma közjognak tekintett területekre összpontosítva a kormányzat és a 

bíróságok számos lényeges aspektusára kiterjedt. Emellett újrafogalmazta a magánjog 

forrásainak rendjére vonatkozó királyi jogszabályokat. A 2. könyv 1. címének 2. törvénye a 

pereskedőket a Leyes de Toro (1505) című törvényre utalt, amely a hierarchiában első helyen 

álló Ordenamiento de Alcalá (1348), majd a helyi fueros, végül pedig a Siete Partidas (1265) 

törvényre hivatkozott. Ez utóbbi forrás volt a gyakorlatban a legfontosabb, mivel a hierarchia 

többi forrása vagy nem volt alkalmazható, vagy nem volt elérhető. A Siete Partidas szerkezete 

hasznos betekintést nyújt az indiai jogászok gondolkodásmódjába és forrásaiba: 1. rész Az 

egyház és a királyi pártfogás 2. rész Királyok, nemesség, háború és tanulmányok 3. rész 

Igazságszolgáltatás, eljárásjog és tulajdonjog 4. rész Személyi állapot, házasság és család 5. 

rész Kereskedelem, adásvétel és bérlet 6. rész Végrendeletek és öröklés 

Partida 7 Büntetőjog 
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         A derecho indiano csúcspontja, az 1680-as Recopilación és a spanyol világ talán 

legfontosabb magánjogi gyűjteménye, a Siete Partidas (1265) között természetesen van némi 

észrevehető átfedés, annak ellenére, hogy több mint 400 év választja el őket egymástól. 

Mindkettő, ahogyan az várható volt, az egyházzal kezdődik, és mindkettőben vannak a 

bűnözéssel foglalkozó rendelkezések. Mindazonáltal a Recopilación megmutatja, hogy a 

spanyol korona reagált az Indiákon folytatott vállalkozásához szükséges új szempontokra: új 

kapcsolat az egyházzal, új intézmények, új népesség, és új és jelentősen kibővült 

kereskedelem. A Siete Partidas azonban biztosította a magánjog alapvető és viszonylag stabil 

rendelkezéseit. 

       A jogászok az indiai jog e két alapvető forrásán kívül a másodlagos irodalom jelentős és 

fontos részét is felhasználták. A legfontosabb ilyen jellegű mű Juan de Solórzano Pereira 

Política Indiana (1647) című műve. Még a spanyol jogról és annak elterjedéséről szóló 

áttekintés keretében is Solórzano Pereira és műve külön említést érdemel. 39A tudósok a 

korszak talán legnagyobb hatású jogi gondolkodójaként és írójaként azonosították. Munkája 

nemcsak a derecho indiano legátfogóbb bemutatása volt az 1680-as Recopilación előtt, hanem 

meggyőzően védte Spanyolország felfedezését, letelepedését és folyamatos megszállását az 

Indiákon. 

       Az 1575-ben Madridban született Solórzano római és kánonjogot tanult Salamancában, 

ahol később tanított; ez a tapasztalat kitörölhetetlen nyomot hagyott intellektusán és a joghoz 

való hozzáállásán. 401610 és 1627 között a limai audiencia bírájaként és a királyi 

közigazgatás más magas pozícióiban szolgált. 1627-ben visszatért Madridba, és egy gyors, de 

nem túl hosszú ideig tartó életében egymás után kapta a királyi kinevezéseket, és 1629-ben az 

Indiai Tanács tagja lett. Halláskárosodás miatt 1644-ben visszavonult, és 1655-ben Madridban 

halt meg. Legfontosabb műve, az Indiai Política Indiana a korábban latinul megjelent, De 

Indiarum Iure (1629) és De Gubernatione (1639) rövid címeken ismert műveinek átdolgozott 

fordítása. A tudományos közönség számára írt latin nyelvű művek a De Indiarum Iure című 

művön belül egyetlen nagy könyvben mutatják be legteljesebben Solórzano védelmét 

Spanyolország terjeszkedésével kapcsolatban. 41A Política Indiana című spanyol nyelvű 

szöveg egy újabb ablakot nyit a derecho indiano gyakorlati világába. Hat könyve vagy 

részlete a következő: 

1. könyv a spanyol hódítás és az őslakosok védelme 

2. könyv az őslakos népek és szabadságuk, rabszolgaságuk és kényszermunkájuk 

3. könyv az encomienda (indiai munkaerő juttatása) 4. könyv az egyház és a királyi pártfogás 

5. könyv a királyi intézmények és hivatalnokok 

6. könyv a kincstár, annak tisztviselői és a kereskedelmi tanács 

          A Política Indiana 6. könyvének anyagai a korábbi latin nyelvű szövegek kiegészítései 

voltak, és úgy döntött, hogy jelentősen csökkenti az elméleti vitákat Spanyolországnak az 

Indiák meghódításához, letelepítéséhez és megszállásához való jogáról. A Política Indianát 

hasznos kötetnek szánták az Indiákon és a félszigeten élő jogászok és jogtudósok számára, 

akik az amerikai kontinensen a kormányzás és az igazságszolgáltatás mindennapi 

ügyintézésével szembesültek. Tartós sikert aratott az Indiákon való spanyol terjeszkedés jogi 

irodalmában. 

         További fontos másodlagos művek közé tartozott Juan de Hevia Bola?os Curia Philipica 

című műve, amely az indián jogászok számára a peres és fellebbviteli eljárásokról szóló 

szabványos referenciamű, valamint Juan de Matienzo Gobierno de Perú című műve, amely az 

igazságügyi intézményekkel, az encomiendákkal, a bányászattal és a földdel foglalkozik. 

Természetesen számos más mű is született, amelyek az Indiákon fontos jogi témákkal 

foglalkoznak, mint például a kereskedelmi jog, a bányászat és az eljárásjog. 

A derecho indiano összetettsége és terjedelme, valamint forrásai termékeny vitateret 

teremtettek a királyi intézmények, a kereskedelem felügyelete és a korona bevételeinek 
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védelme történetírásában. Mivel például a derecho indiano rendelkezései szorosan felügyelték 

az amerikai intézményeket és tisztviselőket, Margadant bizalmatlankodónak, bürokratikusnak 

és kazuisztikusnak jellemezte őket, így "a gyakorlat és a formális jog gyakran elvált 

egymástól". A 42jogtörténészek továbbra is vizsgálják és összehasonlítják a derecho indiano 

formális forrásait és mindennapi gyakorlatát. Ennek a kérdésnek a jobb megértése csak 

időigényes és kifizetődő levéltári munkával érhető el. 

 

 

5. Jogászok 

 

A jogászokat az amerikai kontinens politikai és gazdasági központjaiban található egyetemek 

jogi karain képezték ki. Az igazságügyi igazgatás magasabb szintjein a tisztviselők 

meglehetősen folyékonyan mozogtak a félszigetről, ahol esetleg tanultak, a félszigetről a 

félszigetre, ahol esetleg tanultak, a félszigetről a félszigetre, ahol esetleg tanultak 

Amerikában, és vissza a félszigetre. Solórzano pályafutásának útja, amelyet megemlítettünk a 

fenti, nem ritka gyakorlatra szolgál példaként. Miután megállapították faji és vallási 

tisztaságukat (limpieza de sangre), valamint megfelelő társadalmi és gazdasági helyzetüket, a 

jogászjelöltek előkészítő munkát végeztek, esetleg valamelyik nagy amerikai egyetem 

bölcsészkarán. A hallgatók ezután jogi vagy kánonjogi karra léptek be, hogy a félszigeten 

kínáltakhoz hasonló jogi képzést kapjanak; Salamanca szolgált mintául az amerikai jogi karok 

számára. A római és a kánonjogot, az európai ius commune-t, tanszéki professzorok oktatták, 

akik a Corpus iuris civilis és a Corpus iuris canonici kiválasztott rendelkezéseit olvasták fel és 

tartották előadásaikat. 

        Az anyagot az egyetemi alapokmányok szerint osztották fel a tanszékek között, így 

például 1578-ban a limai San Marcos Egyetemnek a következő tanszékei voltak: "Prima de 

Leyes, Prima de Cánones, Instituta, Víspera de Cánones y Decreto".43 A tanterv a királyi 

törvényhozás hatálya alá tartozott, és viszonylag változatlan maradt egészen a 18. 

század közepéig, amikor a korona elrendelte a királyi jog oktatását a megállapított tantárgyak 

mellett. Úgy tűnik, hogy ezt általában úgy valósították meg, hogy a királyi jogot beépítették a 

római jogi órákba. A diplomákat bachiller, licenciado vagy doktor szintjén kínálták, a 

licenciátus volt az egyetemi végzettségű ügyvédek (abogados) általános képzési szintje. Az 

egyetem utáni képzési időszakok és a későbbi 18. századtól kezdve a gyakorlati akadémiák 

lehetőséget biztosítottak az ügyvédek számára, hogy csiszolják mindennapi képességeiket. 

         Az előírt gyakorlati képzési idő elvégzése után a jogász diplomások az audiencia előtt 

vizsgát tettek az abogado cím megszerzéséhez. Ha egy ügyvédet egyszer egy audiencia előtt 

engedélyezték a praktizálásra, általában kevés nehézséggel más audienciák előtt is 

engedélyezték a praktizálást. Az abogadókat az audiencia fegyelmezte. Az ügyvédek 

egyenetlenül oszlottak el Amerikában, sokan a fő jogi és gazdasági központok közelében éltek 

és dolgoztak. Körülbelül ugyanebben az időben a távoli Texas tartományban nem volt 

egyetlen ügyvéd sem, míg a közigazgatási központban, Mexikóvárosban több mint 100 

ügyvéd működött. Az amerikai kontinensen az ügyvédi céhek (colegios) a fővárosokban 

voltak jelen. A mexikói Ilustre y Real Colegio de Abogados 1760-ban alakult, és a madridi 

colegio mintájára más amerikai colegiók is létrejöttek. 

        Más jogi tisztviselők, mint például a procuradores segítették az ügyfeleket a peres 

ügyekben. Bár ezekről a jogi szereplőkről kevesebbet tudunk, nyilvánvalóan fontos részét 

képezték a nagyobb városok mindennapi jogi világának, ahol gyakoriak voltak a peres ügyek. 

Kevesebb formális képzést kaptak, mint az abogados, és képviselhettek egyetlen ügyfelet, 

vagy több ügyfelet is, miután az audiencia jóváhagyta őket. Végül, sok olyan rutinszerű jogi 

munkát, amely nem kapcsolódott a pereskedéshez, a közhiteles írnokok (escribanos públicos 

de número) végeztek, akik adósságleveleket, adásvételi szerződéseket, házassági 
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szerződéseket, végrendeleteket, meghatalmazásokat, jelzálogjogokat és hasonló, a 

magánjoghoz kapcsolódó írásokat készíthettek. 

         A jogi spektrum másik végén a procuradores és az írnokok, a bírák, mint például az 

audiencias oidores, egyetemet végzett jogászok voltak, akik magas társadalmi státuszt 

élveztek.44 A jogszabályok igyekeztek a bírákat gazdaságilag és társadalmilag elszigetelni a a 

közösségtől, amelyben szolgáltak, de a tilalmak alóli mentességeket, például a helyi nővel 

való házasságot, gyakran fizetés ellenében adták meg. Bár ezeket a tisztségeket általában nem 

vásárolták meg, van néhány példa arra, hogy a korona a pénzügyi szükségleteinek kielégítése 

érdekében - különösen háború vagy pénzügyi válság idején - bírósági hivatalokat adott el. A 

kinevezéseket az Indiai Tanácson keresztül biztosították; a sikeres jelöltek általában jelentős 

egyetemi végzettséggel rendelkeztek, és kisebb kormányhivatalokban szerzett szolgálattal és 

megfelelő kapcsolatokkal rendelkeztek. Az Oidores gyakran olyan félszigeti jogászok voltak, 

mint Solórzano. Hasonlóképpen Alonzo de Zorita a salamancai jogi tanulmányok után több 

amerikai pozíciót töltött be, majd spanyolországi, majd mexikói oidor lett, mielőtt visszatért 

volna Granadába. 45Mindazonáltal a tizennyolcadik század második fele előtt, amikor ismét a 

félszigeti jogászokat részesítették előnyben, a kreol jogászok számos oidores pozíciót kaptak. 

A helyi bírák (alcaldes ordinarios) általában nem rendelkeztek egyetemi jogi képzéssel, de 

írástudónak kellett lenniük; segítségükre lehettek képzett ügyvédek, akik asesores-ként 

szolgáltak. 

 

 

V. A spanyol jog és annak kiterjesztése a függetlenség alatt és után 

 

A spanyol jogot különböző módon alkalmazták és alkalmazták a korábban spanyol 

területekhez tartozó országok függetlenségének elnyerése során és azt követően.46 A késő 

gyarmati világ és a születő országok között hidat képezve a jogászok kulcsfontosságú 

szereplők voltak a függetlenség időszakában.47 Az ókori spanyol jog és a derecho indiano 

átnyúlt a XIX. század küszöbén, hogy tájékoztassa a politikai függetlenség folyamatát, az 

1812-es cádizi alkotmány megalkotását és a Latin-Amerikán végigsöprő kodifikációs 

hullámot. A derecho indiano építőköveiből felépített önkormányzati intézmények és ad hoc 

cabildók VII. Ferdinánd Napóleon általi elfogására és száműzetésére reagáltak, hogy a 

félsziget megszállt területein a Cortes közvetítő hatalma nélkül a népszuverenitás vagy a 

koronához való közvetlen hűség új fogalmait érvényesítsék. A történelmi források és a 

történetiség fontos - és néha politikailag álságos - szerepet játszottak a cádizi alkotmány 

szövegének megfogalmazásában, amely spanyol dokumentum célja a spanyol alkotmányos 

monarchia fenntartása volt az egész spanyol területen. 48A cádizi alkotmány maradandó 

hatással volt a latin-amerikai alkotmányosságra. 49 

        A magánjogon belül a spanyol jog és a derecho indiano a régió korábbi spanyol 

országaiban a nemzeti kodifikátorok alapvető forrásaként virágzott. A Siete Partidas és az 

1680. évi Recopilación számos más forrás mellett nyomot hagyott például Andrés Bello chilei 

és Vélez Sarsfield argentínai munkáján és értelmezésén. A spanyol jog és a derecho indiano 

fontos nyomai, például a vízhez való joggal kapcsolatosak, utat találtak az Egyesült Államok 

azon államaiba, amelyek korábban a Spanyol Birodalom részét képezték, beleértve Texast, 

Új-Mexikót és Kaliforniát. A szakirodalom jelentős része vizsgálja a spanyol jog és a derecho 

indiano hatását a louisianai jogi változásokra. Ezek a források még a külföldi bíróságok 

joggyakorlatába is bekerülnek, amelyek megpróbálják kibogozni és meghatározni a spanyol 

korszakban keletkezett tulajdonjogi követeléseket. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 

például több mint ötven olyan ügyet ismertet a XIX. századból és a XX. század elejéről, 

amelyek részben a derecho indiano alkalmazásán és értelmezésén alapulnak az ingatlanok 

tulajdonjogával kapcsolatos kérdések eldöntése során. 50 
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VI. Következtetés 

 

 

A jog hordozta és követte Spanyolország terjeszkedését hatalmas monarchiájának és 

birodalmának minden területén. Spanyolország a jogintézmények figyelemre méltó sokaságát 

hozta létre és igazgatta, amelyek a jog anyagi jogi szabályait alkalmazták heterogén területein. 

Spanyolország a jogot úgy alakította, formálta és módosította, hogy megfeleljen a távolság új 

kihívásainak a nemzetközi versenyben  azőslakosok,  kereskedelem és rabszolgaság, 

felfedezés, hódítás, letelepedés és folyamatos birtoklás körülményei között. Ezek az 

intézkedések tartósan megváltoztatták a jog útját Spanyolországban, Európában, Amerikában 

és a világon. 
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                              35. Skandiváv jog a kora újkorban 
                                                    Heikki Pihlajamäki 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A tizenhatodik és tizenhetedik században a skandináv és a kontinentális jog kapcsolata 

erősödött. A tanult ius commune recepciója a tizenötödik században előrehaladt 

Németországban, és csak logikus volt, hogy a tanult jogtudomány most már Skandináviába is 

eljutott. A hatások két fő csatornán keresztül terjedtek Skandináviába. 

A központosított dán és svéd királyi hatalomnak szüksége volt tanult jogi szakértőkre, hogy 

európai társaikkal szemben eljárhassanak. A skandináv királyi kancelláriák ezért német vagy 

néha holland jogi szakembereket alkalmaztak, hogy képviseljék őket a diplomáciai 

tárgyalásokon, és jogi kérdésekben tanácsot adjanak. Megnőtt a külföldi egyetemeken tanuló 

svédek és dánok száma, és hazai egyetemeket is alapítottak. A főbíróságok létrehozása a XVI. 

és XVII. században, ha nem is a ius commune beáramlását okozta a joggyakorlatba, de 

legalábbis a közös európai jogtudomány növekvő befolyását. 

Kulcsszavak: kora újkor, Skandinávia, Dánia, Svédország, jogászi hivatás, ius commune, 

reformáció 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az összehasonlító jogtudomány egyik klasszikus tankönyve szerint a skandináv jogrendeknek 

olyan közös jellemzőik vannak, amelyek miatt nehéz őket a common law vagy a kontinentális 

jogcsaládba sorolni.1 E jellemzők némelyike a középkorból vagy a kora újkorból származik, 

és egészen a XXI. századig jellemzi a skandináv jogrendeket.2 Ezek közé tartozik először is a 

királyi törvényes jog mint jogforrás túlsúlya más normatív forrásokkal szemben, mint például 

a jogtudomány, a szokásjog vagy a városi jog. Másodszor, a skandináv jogrendek jellemzően 

kevésbé tudományosan orientáltak, mint más európai jogrendek, amelyekben az egyetemeken 

képzett jogászok vették át lényegesen korábban, mint a kontinens legészakibb részein. 

Harmadszor pedig a tizenhatodik század eleji reformáció nemcsak a vallásra, hanem a jogra is 

jelentős nyomot hagyott. 

           Ebben a fejezetben Skandinávia a középkor óta Norvégiát és Izlandot magában foglaló 

Dániára, valamint Svédországra utal, amelynek Finnország is része volt a középkor óta. Míg 

Izlandnak és Norvégiának a középkor óta saját törvényei voltak, Finnország mindig is a svéd 

törvényeket osztotta. A kalmari unió ellenére, amely több mint száz évre (1397-1523) egy 

korona alá vonta egész Skandináviát, az alapvető jogi rendelkezések a kora újkorban 

változatlanok maradtak. 1814-ben Norvégia személyi unió keretében csatlakozott 

Svédországhoz. Svédország viszont az 1809-es napóleoni háborúk egyik eredményeként 

elvesztette Finnországot Oroszországtól. Izland 1944-es függetlenné válásáig Dánia része 
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maradt. Eltérő megjegyzés hiányában a Dánia kifejezés Izlandra és Norvégiára is vonatkozik, 

a Svédország fogalma pedig Finnországra. 3 

         A II. szakasz a többi rész hátteréül szolgál, és a korai északi jogi forrásokra, különösen a 

korai "kodifikációkra" vagy kódexekre összpontosít. A dán (1683), a norvég (1687) és a svéd 

(1734) törvénykönyvek vagy törvények a reformáció után bekövetkezett változásokat 

kristályosították ki. A kódexek nem érthetők meg a kora újkori korszak erősödő 

abszolutizmusának és konszolidálódó államainak politikai összefüggésein kívül. Bár a tanult 

európai ius commune befolyásolta a kódexeket, a középkori jogszabályokra való 

támaszkodásuk még szembetűnőbb. Jelentőségük azonban túlmutat ezen. Ha a többi 

jogforrással együtt vizsgáljuk, a kora újkori skandináv kodifikációk a törvényes jog iránti 

skandináv vonzalom védjegyeiként jelennek meg. A III. szakasz a fejezet történeti 

elbeszélését a lutheri reformációval kezdi. A skandináv és az európai jogtörténet egyik 

legnagyobb változásaként a reformáció természetes határvonalat jelöl ki a középkor és a kora 

újkor között. A fő érv itt az, hogy a reformáció az egyház és a korona erőteljes szövetségét 

eredményezte. Az egyház vagyonát és közigazgatási struktúráját ellenőrzése alá vonva és 

kihasználva a korona olyan erős politikai pozíciót tudott biztosítani, amelyre korábban sem 

Dániában, sem Svédországban, sem máshol Európában nem volt példa. Ezek a változások a 

jogra nézve is fontos következményekkel jártak. A IV. fejezet a "bírósági forradalom" 

fogalmából kiindulva a skandináv jog korai modernizációjának történetét meséli el, amelyet a 

legjobban a tizenhatodik és tizenhetedik században, közvetlenül a reformáció után lehet 

elhelyezni. A bírói forradalom bizonyos mértékig a ius commune-ra, a tanult római 

kánonjogra épült, amely a XI. század végétől gyökeresen megváltoztatta az európai jogi 

színteret. Amint az majd kiderül, az általános európai jog vagy ius commune skandináv 

változata különbözött a máshol kialakultaktól. 

        Az európai központi területekhez képest Németországban, Franciaországban vagy 

Olaszországban, a ius commune skandináv változata kevésbé volt tanult és egyszerűsített. Az 

V. szakasz röviden megvizsgálja a természetjog és a felvilágosodás hatását a skandináv jogra, 

a VI. szakasz pedig lezárja e fejezet megállapításait. 

 

 

II. A jogi források 

 

 

Skandináviában a tizenhatodik és tizenhetedik század a királyi hatalom központosításának és 

a modern állam megteremtésének időszaka volt. Svédországban és Dániában a királyi hatalom 

a reformációval együtt megnőtt, bár Dániában hamarosan csökkent az arisztokrácia javára.4 

Mindez a jogra nézve is következményekkel járt. A késő középkortól kezdve mind Dániában, 

mind Svédországban gyorsan nőtt a királyi törvényhozás mennyisége. Svédországban a XIV. 

század közepétől általános, az egész birodalomra kiterjedő törvények voltak érvényben. Bár 

Dánia a tizenhetedik század vége előtt nem szerzett hasonló törvényeket, a jütlandi tartományi 

törvény a gyakorlatban ugyanezt a célt szolgálta. A Királyi Felsőbíróság gyakorlatilag minden 

ügyében e törvény alapján döntött, függetlenül az ügy eredetétől. 

        A skandináv jog fontos jellemzője volt, hogy már korán nagyrészt a törvényes jogra 

épült. Ez érthető e távoli európai régiók társadalmi környezetét tekintve. A XVII. századra 

mindkét skandináv királyság birtokos társadalommá fejlődött, de másképp, mint Európa más 

részein. A kiváltságos birtok, a nemesség Dániában és Svédországban viszonylag kicsi és 

gyenge volt. A gyenge nemesség miatt a feudalizmus soha nem nőtt olyan méreteket, mint a 

Szent Római Birodalomban, Franciaországban vagy Spanyolországban. Itt azonban 

Svédország és Dánia nem volt teljesen azonos. Svédországban a nemesség még gyengébb 

volt, mint Dániában. 
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        A svéd parasztok általában szabadok voltak, míg a dán parasztok jelentős része ad glebae 

adscriptae, azaz földhöz kötött volt. Mindazonáltal a parasztok még Dániában is kevésbé 

voltak függő helyzetben, mint Németországban vagy Franciaországban, nem is beszélve 

Európa keleti részeiről, például Oroszországról, ahol a jobbágyság volt a jellemző. Mind a 

dán, mind a svéd nemesség helyzete a XVII. században egyre inkább a királyi tisztségekkel 

szembeni kiváltságokon alapult. 

        A nemesi földbirtokosok által igazgatott örökösödési bíróságok Európa-szerte a nemesi 

kiváltságok szerves részét képezték. Svédországban a XVI. században még kevés volt az ilyen 

bíróságok száma, de Svédország európai naggyá válásával a nagybirtokosok és a földesúri 

bíróságok is egyre nagyobb szerepet kaptak, és a hatalom, a korona kénytelen volt engedni a 

főnemesség követeléseinek. Az egyik ilyen követelés az volt, hogy a saját földjeiken 

ugyanúgy udvart tarthassanak, mint az erősebb nemesi előjogokkal rendelkező európai 

régiókban - és még Dániában is - élő társaik. 5Az abszolutista korszak elején Dániában 160 

birtokos bíróság (birkeretter) működött, és számuk a következő évtizedekben egyre nőtt. A 

XVII. század elején Svédországban a főnemességnek juttatott ilyen hűbérbirtokok száma 

meredeken emelkedett. 1650-re a korona mintegy ötven megyét és báróságot ruházott át svéd 

nemesekre, 6és e hűbérbirtokok mindegyike - legalábbis elméletben - magában foglalta a 

bíróságok tartásának jogát. A svéd patrimonialis bíróságok időszaka azonban hamarosan 

véget ért, mivel a korona az 1680-as évek úgynevezett redukciói során a legtöbb nemesi 

hűbérbirtokot visszavonta. A 7földesúri jog, mint különálló jogrendszer, amelyet maguk a 

parasztok kezeltek, és amelynek felügyelője a földesúr vagy annak intézője volt, viszonylag 

jelentéktelen volt Svédországban. Néhány kivételtől eltekintve, a királyi kerületi bíróságok a 

helyi parasztokból álló esküdtszék (nämndemän) tárgyalt minden olyan polgári és 

büntetőügyet, amelyben parasztok érintettek. Ezenkívül a néhány földesúri bíróságról 

benyújtott fellebbezéseket a királyi felsőbb fellebbviteli bíróságok tárgyalták. 

        Az 1580-as évektől a XVII. század közepéig a svéd kereskedőpolitika Finnországban és 

Svédországban egyaránt új városok alapításához vezetett. Dániában és Norvégiában sokkal 

kisebb mértékben alapítottak új városokat. A skandináv városok kicsik voltak, a legtöbbjük 

valójában csak falu volt, az átlagos városméret Dániában és Svédországban egyaránt kb. 1000 

lakos. Norvégia legnagyobb városa Bergen volt 5000 lakossal. A svéd városok közül a 

legnagyobb Stockholm volt, amelynek lakossága a XVII. század eleji nagyjából 8000 lakosról 

a század végére mintegy 60 000-re nőtt. Ugyanekkor, az 1600-as évek végén Koppenhágának 

mintegy 60-70 000 lakosa volt. A többi város többsége jóval kisebb volt.8 A kisvárosoknak 

kevés esélyük volt az autonómiára, és viszonylag kevés saját joggal rendelkeztek. Ahogy 

Európában máshol is, a városoknak valószínűleg már korán megvoltak a saját törvényeik. 

Ismerjük a Bjärkö-törvényt, amely a XIII. század második feléből származik, és Stockholmra, 

valamint valószínűleg más városokra is érvényes volt, legalábbis Lödösére. A visbyi törvény 

szintén a XIV. század közepéről származik. A megerősödő királyi hatalom azonban 

egységesítette a svéd városi törvényeket azáltal, hogy Magnus Eriksson városi törvényt adott 

ki, amelyet a tizennegyedik század közepén adtak ki, és a stockholmi törvényen alapult. 9 

       A római jog, amelyet az európai jogtudomány és a ius commune a középkor óta újra és 

újra felelevenít, az északi királyságokban is létezett, bár vékonyabb rétegben. A tanult jog 

elterjedése döntő mértékben függött az egyetemeken képzett jogi szakmától, és a XVII. 

század előtt Dániában és Svédországban nem beszélhetünk ilyen szakmáról, mivel a főbírák 

ekkorra már általában jogi képzettséggel rendelkeztek. Bár azt, hogy mi számít jogi 

képzésnek, meglehetősen szabadon értelmezték, sok magas bírósági bíró a legjobb európai 

egyetemeken szerzett alapos képzést. Ez lehetővé tette a felsőbíróságok számára, hogy 

döntéseikben a ius commune-t alkalmazzák, ami egyértelműen megmutatkozott például a 

büntető- és eljárásjogban, valamint a magánjog különböző területein, például a kötelmi és 



 637 

öröklési jogban. Mindazonáltal még ekkor is és a tizennyolcadik században is a jog nagy 

területein, amelyeket máshol már régóta a jogászok uraltak, Skandináviában ez nem így volt. 

A bíróságokon - néhány nagyobb városi bíróság kivételével - nem voltak ügyvédek, és a 

legtöbb alsóbb szintű bírósági bíró a XVII. század végéig (Svédországban és a XVIII. 

században Dániában) ritkán kapott jogi képzést. Ezért a tanult jognak alkalmazkodnia kellett a 

helyi viszonyokhoz - más szóval egyszerűsíteni kellett. 

       A szokásjog létezett, de identitása sokkal kevésbé volt egyértelmű, mint Európa azon 

részein, ahol a szokásjog a középkor óta szisztematikus jogi munka tárgyát képezte. Semmi 

sem volt, ami akár csak távolról is hasonlítható lenne a skandináviai joghoz, ahol a szokásjog 

nagy részét a középkorban a tartományi törvényekbe kodifikálták. Bár a középkori törvények 

nem voltak "tiszta" szokásjog, többé-kevésbé átvették őket, és ez kizárja annak lehetőségét, 

hogy a szokásjog önálló jogforrásként létezzen. David Nehrman-Ehrenstr?hle, a vezető svéd 

jogtudós szerint a XVIII. században a szokásjog néhány kivételtől eltekintve "nagyon ritka és 

ritkán alkalmazott" volt. 

       Így alapvetően az európai jog minden fontos jogintézménye - a szokásjog, a feudális és 

uradalmi jog, a városi jog és a római jog - létezett Svédországban és Dániában is. A skandináv 

birodalmak közötti különbségek ellenére mindezek a jogrendszerek gyengébben alakultak ki 

Skandináviában és a kontinens délebbre fekvő részein. A jogforrások kombinációja egy 

zéróösszegű játék, amelyben egyes források gyengesége azt jelenti, hogy más források 

erősebb pozícióba kerülnek. Skandinávia esetében az egyetlen jogforrás, amely már korán 

elkezdett jelentősen bővülni, a törvényes jog volt. A törvényes jog Dániában és 

Svédországban került előtérbe a középkortól kezdve, és további lendületet kapott a XVI. és 

XVII. században. 

         A tizenhatodik és tizenhetedik században a jogtudomány általános európai irányzatai 

eljutottak Skandináviába. A Ius commune és egyes feudális jogi struktúrák is megjelentek a 

színen, bár kisebb mértékben, mint az európai központi területeken. Még Skandináviában is 

jelentős változások következtek be ezekben az évszázadokban. A ius commune magánjog 

elemei kerültek be a magas bírósági gyakorlatba, ami a szerződési jogot, az ingatlanjogot és 

az öröklési jogot illeti.10 A ius commune azonban nem korlátozódott kizárólag a (modern 

értelemben vett) magánjogra, hanem kiterjedt a jogi eljárásokra és a büntetőjogra is. Kezdjük 

a jogi eljárásokkal. A büntetőeljárás megkülönböztetése akkuzatóriumi és inkvizítoriális (és 

néha denunciáló) módokra volt jellemző az európai ius commune-ra. A megkülönböztetést a 

dán és a svéd joggyakorlatban a kora újkor elején vezették be. A vádlói eljárás mindig is 

létezett: a gyenge központi kormányzattal rendelkező társadalmakban a felek így járnak el 

egymás ellen. Az inkvizítori eljárás megjelenéséig anakronisztikus a büntetőeljárásról úgy 

beszélni, mint ami elkülönül a polgári eljárástól. Amikor az állami hatóságok elkezdenek 

eljárást kezdeményezni és gondoskodnak a bűnügyi nyomozásról, olykor bírói kínzáshoz 

folyamodva, akkor beszélhetünk a szó modern értelmében vett büntetőeljárásról és 

büntetőjogról. Amikor ez a XII. századi Európában elkezdődött, először a kánonjogban, majd 

a világi jogban, a jogtudósok elkezdik az eljárásokat egyrészt polgári eljárásokra, másrészt 

pedig akkuzatórikus és inkvizítori eljárásokra osztályozni. 11 

        Ebben az értelemben Dániában és Svédországban a tizenhatodik és tizenhetedik 

században vezették be a ius commune eljárásokat. A királyi bíróságok egyre inkább, bár 

lassan, de átvették a kezdeményezést a súlyos bűncselekmények, például az emberölés 

esetében, és monopóliumot szereztek. Az emberölési ügyek békés rendezése, amely a XVII. 

századig a normának számított, mostantól tilos volt. A svéd felsőbíróságokon azonban a 

XVII. század közepén még mindig kötöttek egyezségeket a felek között emberölési ügyekben. 

Bár mindig kivételes maradt, a bírósági kínzás megjelent a tizenhatodik és tizenhetedik 

századi joggyakorlatban. A kínzást azonban Skandináviában soha sehol nem legalizálták, és a 

XVII. század végére végleg felszámolták. A bírósági kínzás mint a bizonyítékszerzés jogi 
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eszközének hiánya a laikusok erős pozíciójával magyarázható a skandináv bíróságokon. A 

bírósági kínzás ezekben az európai régiókban, ahol legális volt, mindig szigorúan szabályozott 

és csak jogi szakemberekre bízták, laikusokra nem. 12 

      A skandináv jog egyik legjellemzőbb vonása az írott jogszabályokhoz való ragaszkodás. 

Jóval a kodifikációk kora előtt, amely a közmegegyezés szerint az 1794-es porosz kódexszel 

kezdődik, Dánia, Norvégia és Svédország kodifikációkat készített. Dánia 1683-as dán 

királysági törvénye, Norvégia 1687-es királysági törvénye és Svédország 1734-es királysági 

törvénye mind a középkori örökségre épített, de a kora újkori fejlődést is magába foglalta a 

fentiekben ismertetett különböző jogágakban. A dán birodalmi törvény (Danske Lov) 

előkészületei szinte közvetlenül az 1660-as új abszolutista kormányforma hatályba lépése 

után kezdődtek. Az 1683-as birodalmi törvény egységesítette a dán jogot, amely addig 

Jütland, Skania és Zéland tartományi törvényeiből állt. Norvégia, amely a XVI. század óta 

Dániához tartozott, néhány évvel az anyaország után saját törvényt kapott. 13Az 1687-es 

norvég törvény gyakorlatilag megegyezett a dán törvényekkel. A svéd törvény, bár újabbnak 

tűnik, mint a másik kettő, valójában nagyjából ugyanabból az időszakból származik. 

Előkészítése már az 1680-as években megkezdődött, bár ezután majdnem fél évszázadot 

kellett várni a törvény elkészültére. 

        A skandináv birodalmi törvények valamilyen módon mind a központosított, gyenge 

birtokokkal rendelkező állam termékei voltak. Kiirtották a versengő jogforrásokat, amelyek a 

XVI. és XVII. században gombamód kezdtek el szaporodni. A birodalmi törvények királyi 

jogszabályok voltak, és a birtokok elfogadták őket. Nem hagytak teret a szokásjognak, a 

városi törvényeknek, a patrimoniális bíróságoknak vagy a római jognak. Bizonyos, hogy 

néhány fontos jogterület kimaradt ezekből az összeállításokból, például a közigazgatás, a 

pénzügyi és kereskedelmi szabályozás - mindazok a jogterületek, amelyeket akkoriban a ius 

politiae, a "rendőrségi jog" címszó alatt csoportosítottak. A birodalmi törvények csak olyan 

szabályokat tartalmaztak, amelyekről úgy gondolták, hogy megváltoztathatatlanok. 

       A birodalom törvényei hasonló forrásokon alapultak: a középkori jogalkotáson és 

bizonyos mértékig a tanult római jogon. A XVII. századi termékek, és így régebbiek, mint a 

svéd birodalmi törvények, a dán és a norvég törvények kisebb mértékben alapulnak a tanult 

jogon, mint a svéd törvények. A dán (és norvég) jogi irodalom még nem alakult ki a 

törvények megszövegezésekor, és a joggyakorlat sem szívta magába a tanult jog olyan 

mértékű hatását, mint a svéd jog a XVIII. század elejére. A dán törvénykönyv valószínűleg 

befolyásolta a svéd törvénykönyvet. A hatás azonban kevésbé a részletekben, mint a kódex 

általános eszméjében mutatkozik meg. Mivel a dán és a norvég törvények régebbiek voltak, 

ezért korábban elavultak is. Új, darabos jogszabályok jelentek meg mellettük, és a 

joggyakorlat sok esetben - például a büntetőjogban - eltávolodott a törvény betűjétől. 

Svédországban a jogirodalom korábban jelent meg, mint a többi országban, és több ideje volt 

arra, hogy befolyásolja a birodalmi jogot. Természetesen Svédországban is 1734 után adtak új 

statútumokat, és a joggyakorlat kevésbé tért el a törvény betűjétől, mint Dániában és 

Norvégiában. 

       A skandináv birodalmi törvények mindegyike a felvilágosodás előtti időszak terméke 

volt, ezért általában nem tekintették őket "valódi" kodifikációnak. Természetesen 

különböznek a felvilágosult kódexektől, mint például az 1794-es porosz kódex, az 1811-es 

osztrák kódex vagy Napóleon 1804-es polgári törvénykönyve. A legnagyobb különbség az 

északi birodalmi törvények és a felvilágosodás kori kódexek között az, hogy az utóbbiak az 

olyan természetjogi filozófusok rendszerezési erőfeszítéseire épültek, mint Christian Wolff. A 

skandináv törvénykönyvek viszont a középkori tartományi törvényekből származó elvek 

alapján szerveződtek. Ettől eltekintve azonban a különbségek csak fokozatosságot jelentenek. 

A skandináv törvények nyilvánvalóan birtokalapúak voltak, de a porosz és az osztrák kódexek 

is azok voltak. Technikailag az osztrák kódex és a Code civil volt a legfejlettebb abban az 
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értelemben, hogy absztrakt volt, míg a porosz kódex a maga 17 000 paragrafusával rendkívül 

kazuisztikus volt. Mindezek a törvények - bizonyos fenntartásokkal - minden más jogforrást 

fel akartak váltani. Az északi törvények szándékosan nem tartalmazták a rendőrségi jogot 

(Policeyrecht), amely változékony és nem örökkévaló - ahogyan a birodalmi törvényekről 

gondolták. A porosz törvénykönyv szubszidiárius volt, ami azt jelentette, hogy a helyi 

törvények és szokások megelőzték. 

        A felsorolást még lehetne folytatni, de ennyi elég volt annak bizonyítására, hogy 

félrevezető az a kép, amely szerint az északi birodalmi törvények egy teljesen más sorozatba 

tartoznának, mint a későbbiek. Az északi törvények a XVII. századtól kezdve nagyjából 

ugyanazt a célt szolgálták, mint a "valódi" XIX. századi kodifikációk. A dán, norvég és svéd 

birodalmi törvények legfőbb jogforrásokká váltak, nagymértékben háttérbe szorítva más 

forrásokat. Ebben az értelemben beszélhetünk egy skandináv "pre-pozitivizmusról".14 A 

tizenkilencedik századi pozitivizmustól való eltérések azonban nyilvánvalóak. A skandináv 

prepozitivizmus a természetjogból merítette legitimitását, nem pedig a politikai 

demokráciából, ahogyan a modern pozitivizmus a tizenkilencedik század előrehaladtával 

egyre inkább. A skandináv törvények királyi jogszabályok voltak, amelyeket a király jogosult 

volt megalkotni. Az, hogy be kellett-e vonnia a birtokokat a jogalkotási folyamatba, a 

természetjog-elmélet adott időben követett sajátos változatától függ. A természetjognak a jog 

legitimálójaként betöltött fontos pozíciója miatt a törvény betűjétől is el lehetett térni. Ez még 

büntetőügyekben is lehetséges volt, mivel nem érvényesült a törvényesség elve. 

        A skandináv kódexek voltak az elsők a teljesnek szánt kódexek sorában. Az egyszerű 

skandináv jogi tájakon sokkal korábban sikerült megvalósítani a teljes jogi kódex abszolutista 

eszményét, mint másutt. Különösen a dán kódexet csodálták és használták példaként, amint 

azt a korai fordítások nagy száma is mutatja: 1698-ban latin fordítás jelent meg (majd 1710-

ben ismét), 1699-ben német fordítás, 1756-ban pedig angol nyelvű változat. 

 

 

III. A lutheri reformáció és a skandináv jog 

 

 

A kötet egy másik fejezetében John Witte a lutheri reformációnak a jogra gyakorolt hatásait a 

szükségesnél sokkal részletesebben tárgyalja. Amint Witte bemutatja, a keresztény 

reformmozgalmaknak szükségük volt a jogra, amely "mozgásba hozta és megszilárdította 

őket". A lutheri reformáció a katolikus egyház kánonjogában szereplő normatív anyag nagy 

részét újrahasznosította. A középkori kánonjog nemzetközi aspektusa így nagymértékben 

csökkent, mivel a korábban a katolikus egyház által kezelt jogágak közül sok most az állami 

jog részévé vált. A lutheránusok azonban a jogot is átformálták. A házasságra és a családra, a 

szegénysegélyre, az oktatásra és a bűnözésre vonatkozó törvények figyelemre méltó 

átalakuláson mentek keresztül az olyan lutheránus jogászok írásaiban, mint Johann Apel, 

Konrad Lagus és Johann Oldendorp. 

         A világi uralkodó pozíciója az alattvalói és Isten közötti közvetítői szerepén alapult, 

amennyiben a "földi királyságról" volt szó. Mint executor divinarum et suarum legum, az 

isteni és a saját törvények végrehajtója, a fejedelemnek olyan törvényeket kellett hoznia, 

amelyek biztosították a Tízparancsolat mindkét táblájának betartását. Az első tábla őrzőjeként 

a fejedelemnek biztosítania kellett, hogy az első három parancsolatot (a bálványimádásra, az 

istenkáromlásra és a szombat megtartására vonatkozóan) betartsák, és hogy a "tiszta tanítást" 

ne sértsék meg, és hogy a makacskodókat megbüntessék. A dekalógus második táblája - a 

másik hét parancsolat - az alattvalók közötti kapcsolatokkal foglalkozott. Ezeket a 

parancsolatokat a világi törvénykezésbe is át kellett ültetni: a házasságtörés, a lopás, az 

emberölés, a hamis tanúzás és a bűncselekmények egész sorának büntetését most már úgy 
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tekintették, hogy azok a dekalógus második táblájából merítik legitimitásukat. Nem mintha 

ezek a bűncselekmények a középkorban büntetlenül maradtak volna, de a lutheránus 

országokban most kizárólag az uralkodó hatáskörébe kerültek. 15 

       A lutheri reformáció által a jogban okozott változások nyomot hagytak Skandináviában, a 

lutheranizmus erős bástyájában. Mielőtt rátérnénk a jogi változásokra, először röviden 

ismertetni kell a reformáció skandináviai bevezetését. Dániában a reformációhoz való döntő 

fordulatot általában az 1536-os évre datálják, bár az evangélikus mozgalom már az 1520-as 

években elterjedt a városi területeken. A lutheri egyházrendeletet 1537-ben adták ki. 

Norvégiában a katolicizmus egészen a XVI. század második feléig fennmaradt, és a dán 

egyházi rendelet szabályozta a norvég egyházi ügyeket 1607-ig, amikor is a helyi egyházi 

rendeletet adták ki. Izlandon a dán főuraknak még tovább, egészen az 1570-es évekig tartott, 

amíg a lutheranizmust többé-kevésbé teljes mértékben bevezették, bár a dán egyházi 

rendeletet 1552-ben elfogadták. Az ország vidéki jellege magyarázza a késedelmet 

Norvégiában, míg az izlandi ellenállást politikai okok magyarázzák: A lutheranizmust 

idegennek és dánnak, a katolicizmust pedig nemzeti hitnek tekintették. Egészen más kérdés 

aztán, hogy a katolikus hit és szokások mindenütt sokkal tovább tartottak fenn. 16 

       A reformáció mind Dániában, mind Svédországban megerősítette a korona pozícióját. 

Bár a reformáció Dániában nem kizárólag felülről irányított mozgalom volt, III. keresztény 

király kihasználta azt a fejedelmi hatalom megszilárdítására és politikai ellenségei 

legyőzésére irányuló erőfeszítései során. Az egyházi javak és pénzeszközök átruházása a dán 

koronára annak megnövekedett királyi hatalmához vezetett - ami végül az abszolutizmus 

1660-as bevezetésében csúcsosodott ki. 

       Svédországban a reformációt még inkább politikai megfontolások motiválták, mint 

Dániában és Norvégiában. Svédországban és Finnországban csak korlátozott mértékben volt 

népi mozgalom. Svédországban az 1520-as évek volt a döntő évtized mind politikailag, mind 

a reformáció szempontjából. I. Vasa Gusztáv király 1521-ben vette át a hatalmat, 1523-ban 

pedig királlyá választották, majd megszakította a kapcsolatot a római katolikus egyházzal. A 

reformáció teljes erővel megkezdődhetett - tehát egy évtizeddel korábban, mint Dániában. A 

Väster?s-i országgyűlést (1527) hagyományosan a svéd reformáció döntő fordulópontjának 

tartják: már nem annyira a bevezetett teológiai újítások miatt, hanem inkább az országgyűlés 

azon döntése miatt, hogy az egyházi vagyont a koronára ruházzák, és drasztikusan 

korlátozzák az egyházi joghatóságot. Bár a király nem volt különösebben oda a teológiai 

finomságokért, valóban elsősorban politikai megfontolások és az egyházi vagyon motiválták. 

Időbe telt azonban, amíg a lutheri hit véglegesen érvényesült, és az evangélikus teológiai 

tanítás meghonosodott. 1536-ban az uppsalai zsinat úgy döntött, hogy eltörli a cölibátust, és 

kimondta, hogy az evangélikus mise és kézikönyv mindenütt kötelező lesz a birodalomban. 

Az első egyházi rendeletet a következő évben (1537) adták ki. A reformáció azonban 

korántsem volt teljes. Támogatói a katolicizmus és a protestantizmus különböző irányzatai 

gyakorlatilag a XVI. század végéig még a svéd politikai hatalom legmagasabb szintjein is 

jelen voltak: elég, ha csak a katolikus szimpátiával rendelkező III. Johan (r. 1568-92) és a 

kálvinista hajlamú Károly herceget (IX. Károly király, r. 1604-11) említjük, nem beszélve az 

1593-ban a svéd trónra is feljutó katolikus Zsigmond királyról (r. Lengyelországban 1587-

1632, r. Svédországban 1593-9), ami egy sor politikai és teológiai problémához vezetett. 

       Bár a finn reformáció nagyjából követte a svéd fordulatokat, a katolicizáló tendenciák 

még hosszabb ideig fennmaradtak a birodalomnak ebben a keleti felében, és részben a 

katolikus szimpátiával rendelkező finn kormányzó, Karl Fleming és Karl herceg közötti véres 

hatalmi harcban csúcsosodtak ki 1599-ben.17 Csak a XVII. században fordulhatott 

Svédország végül a teljes jogú lutheri ortodoxia felé. Ennek fényében aligha meglepő, hogy a 

lutheri visszahatás a skandináv jogra csak idővel jelentkezett. Kezdjük az 

igazságszolgáltatással, és vegyük példának Svédországot.18 A katolikus egyház bírósági 
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rendszere, mind a külső, mind a belső fórum (forum externum és internum) eltűnt, bár nem 

egyik napról a másikra. Bár az egyházi bíróságok elvesztették függetlenségüket a világi 

uralkodóval szemben, az egyházi bíróságok mint olyanok nem tűntek el teljesen. A 

reformáció 1520-as évekbeli svédországi kitörését követő rövid átmeneti időszakot követően 

a vidéki esperesek újra felvették funkciójukat, és egészen a XVI. század végéig működtek. Az 

1571. évi egyházi rendelet az egyházi joghatóságért és az egyházfegyelemért felelős szervként 

szervezte meg a székesegyházi káptalanokat. A rendelet huszonkilenc "hírhedt 

bűncselekményt" (crimina notoria), amely egyházi és világi bíróságok által egyaránt 

büntethető. Az 1686-os svéd egyházi rendelet jól összefoglalja a reformáció utáni 

egyházfegyelem fejlődését. A fegyelmi büntetés több formája állt az egyház rendelkezésére. 

Elmarasztalást adhatott az egyházi tanács (például, ha a szülők véletlenül megfojtották 

gyermeküket az együttalvás során) vagy a plébános (például, ha valaki elkésett a templomból, 

vagy ha egy férfi és egy feleség "napi veszekedés" miatt). A katolikus tilalom, bár a XVII. 

században is fennmaradt, már nem szerepelt az 1686-os rendelet büntetései között. A nagyobb 

és a kisebb mértékű kiközösítés azonban ott volt. 

         Az egyházi hatóságok pénzbírságot is kiszabhattak, például ha egy újszülöttet nem 

kereszteltek meg a születését követő nyolc napon belül. A katolikus forum internum vagy 

magánbűnbánat nem tűnt el teljesen. A XVII. század első felében veszített jelentőségéből, és 

helyébe a nyilvános bűnbánat lépett. Ez a következőkből adódhatott bűnök széles skálájából, 

mint például emberölés, hamis tanúzás és szexuális bűncselekmények. A lutheri penitencia 

azonban különbözött katolikus megfelelőjétől: a bűnbánónak már nem kellett felsorolnia az 

összes elkövetett bűnt, és a pap sem mentesítette a bűnöst az örök büntetés alól, nem is 

beszélve a bűnbánati cselekedetek elrendeléséről. A bűnbánatot megfosztották jogi elemeitől: 

a pap nem volt többé iudex, az eljárást megszűnt fórumnak nevezni. 19 

        A reformációnak még szélesebb körű hatásai voltak a büntetőjogban. A lutheránus 

országokhoz hasonlóan Skandináviában is a bibliai vagy mózesi jog vált a büntetőjog fontos 

forrásává. A Pentateuchus például büntette az emberölést (1. Mózes 9:6), a szexuális 

bűncselekményeket (3. Mózes 9:6), a nemi élet elleni bűncselekményeket (3. Mózes 9:6) és a 

nemi erőszakot (3. Mózes 9:6). 20:10-15), a boszorkányság (2Mózes 22:18) pedig halállal jár. 

XIV. Erik király súlyos bűncselekményekről szóló szabadalma (1563) az első jelentős példa 

arra, hogy ezeket a szabályokat Svédországban törvénybe foglalták. 1608-ban IX. Károly 

király, miközben megerősítette, hogy Kristóf király földi törvénye (1442) továbbra is 

érvényben marad, kijelentette, hogy "a főbenjáró és más súlyos bűncselekményekben be kell 

tartani Isten törvényét, ahogy az a Szentírásban meg van írva". A törvény híres függeléke a 

Pentateuchból vett jogi szabályok listáját tartalmazta. Más bűncselekmények mellett az 

esküszegés, a szülői utasítások be nem tartása, a házasságon kívüli közösülés és a hamis 

tanúzás mostantól halálbüntetéssel járt. 20 

       Dániában a halálbüntetés eredetileg csak a polgárságra és a parasztokra vonatkozott. III. 

keresztény király 1537-es recessziója szerint a dán nemesség megtarthatta hagyományos 

bosszúállási jogát. A XVI. század második felében a nemesi kiváltságot feladták, és 

nemeseket is halálra lehetett ítélni. Svédországban eleve nem létezett ilyen elvi különbség. A 

mózesi jog az 1663-as dán törvénykönyv büntetőjogi oldalát is befolyásolta: a szexuális 

bűncselekményeket kemény büntetésekkel sújtották. Egyébként a kódex büntetései nem 

voltak különösen szigorúak például a korabeli német büntetőjoghoz vagy az 1734-es svéd 

kódexhez képest. A dán kódex például eredetileg nem tartalmazott halálbüntetést a lopásért, 

bár 1690-ben újra bevezették. Svéd társaikkal ellentétben a dán (1536 óta) és a norvég (1646 

óta) nemes földbirtokosoknak joguk volt megbüntetni szolgáikat és parasztjaikat. Ez a jog 

(hals- og h?ndsret) magában foglalta a halálbüntetést és a testi fenyítést is, és jellemző volt 

Németországban és más kontinentális régiókban, ahol a nagyhatalmú nemesség volt. 21 Mind 
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Dániában, mind Svédországban azonban a büntetőügyekben alkalmazott joggyakorlat 

lényegesen enyhébb volt, mint a törvény betűje. 

       A házasságnak mint világi intézménynek - a "weltlich Ding"-nek, ahogy Luther 

fogalmazott - lutheri felfogása beépült a skandináv törvényhozásba. A dán házassági 

rendelet (?gteskapsordinansen) 1582-ben lehetővé tette a válást hűtlenség és desertio 

malitiosa esetén, vagy ha az egyik fél ok nélkül elhagyta a közös otthont. A válás akkor is 

lehetséges volt, ha a házasság kezdetén bizonyított volt az impotencia, valamint ha a 

házastársat deportálásra vagy bűncselekmény miatt hosszú börtönbüntetésre ítélték. Az 1683-

as törvénykönyv aztán megerősítette ezeket a normákat. Svédországban egy hasonló 

házassági törvény került be a joggyakorlatba, majd az 1571-es és 1686-os egyházi 

rendeletekbe, végül az 1734-es törvénykönyvbe. A svéd reformerek azonban óvatosak voltak, 

amikor a házassági törvények reformjáról volt szó. 

         Az egyházi házasságot a reformáció után viszonylag gyorsan bevezették, bár néhány 

évtizedbe telt, mire szilárdan meghonosodott. A házassági akadályok joga alig változott, és a 

házasságkötés sokkal inkább a középkori kánonjog folytonosságát mutatta, és a szülők akarata 

ellenére kötött házasságot általában nem lehetett érvényteleníteni. Ha a házassági ígéretek 

kicserélése után szexuális kapcsolatra került sor, akkor létrejött a házassági kötelék. A 

lutheránus egyház számára ugyanolyan nehézséget jelentett, mint a katolikus egyház számára 

a házasságok nyilvános ceremóniájának megkövetelése: Svédországban az egyházi 

házasságkötés csak az 1734-es törvénykönyvben vált kötelezővé. 

        A válás Svédországban is lehetővé vált, sőt a bíróságok több okból is engedélyezték a 

válást, mint amennyit az 1571-es egyházi rendelet kifejezetten kimondott. Dániában és 

Svédországban is vegyes konzisztóriumok döntöttek a házassági ügyekben. 22 A reformáció 

jelentős hatással volt a lutheri jogrendre. Az egyházi bíróságok nem tűntek el teljesen, de 

most már az állam fennhatósága alá tartoztak, és elvesztették azt a nemzetközi dimenziót, 

amellyel a katolikus egyház szervezetének részeként rendelkeztek. Joghatóságuk nagy része 

átkerült a világi bíróságokhoz. Ez Európa minden lutheránus régiójában megtörtént, de 

Skandináviában a világi politikai hatalom még jobban profitált a hatalomváltásból, mint 

máshol. Egyrészt az egyházi bíróságok és a kánonjog szorítása már a középkorra gyengébb 

volt, mint máshol. Svédországban és Dániában az állami törvényes joggal versengő 

jogforrások is kevésbé voltak fontosak, mint más, túlnyomórészt lutheránus területeken, 

Németországban vagy a balti térségben. Bár Dániában a feudális jog fontosabb volt, mint 

Svédországban, a társadalmi struktúra különbségei miatt a tanult római jog és a szokásjog 

mindkét skandináv birodalomban viszonylag jelentéktelen volt. Ennek eredményeként 

Svédország és Dánia a kora újkori államok közül az egyik legerősebb és legközpontibb 

vezetésű, belsőleg fegyelmezett és hatékony terjeszkedésre képes állammá vált. Ami a 

jogforrásokat illeti, az állami törvényes jog mindkét skandináv királyságban már korán fontos 

szerephez jutott. 

 

 

IV. A jogi forradalom a XVII. századi Skandináviában 

 

 

1980-ban Bruce Lenman és Geoffrey Parker brit történészek nagy hatású cikket publikáltak, 

amelyben megalkották a "bírósági forradalom" kifejezést. Ezzel a kora újkorban a restitutív 

igazságszolgáltatásról a megtorló igazságszolgáltatásra való áttérésre utaltak, vagyis arra a 

"tendenciára, hogy a helyi közösségek fokozatosan elveszítették a büntetőjog tartalma és 

igazgatása feletti ellenőrzést a terjeszkedő állam ügynökei számára". 23A fogalom eredetileg 

a fejlődő büntetőjog kontextusának szolgálatára alakult ki, de a kora újkori jogi változások 

általános leírására is alkalmazzák. Henry Kagan például arról írt, hogy a késő középkori és 
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kora újkori Kasztíliában a késő középkori és kora újkori Kasztíliában a "formális bíráskodás" 

terjedt el mindenféle jogvitában, beleértve a polgári jogvitákat is. 24 

       A skandináv jogtörténet tanulmányozói különösen termékeny fogalomnak találták a 

bírósági forradalmat, amikor a kora újkori jogfejlődést próbálták megérteni. Mia Korpiola a 

"jogi forradalmat" svédül úgy határozza meg, mint "a ... jog és a joggyakorlat egységesítését, 

amelyet csak az igazságszolgáltatás központosításával és felülről történő ellenőrzésnek, 

királyi kontrollnak való alávetésével lehetett elérni". A központosítás már a késő középkorban 

megkezdődött, amikor a helyi közösségek bíróválasztási joga átváltozott a bírói tisztségekre 

jelöltek jelölésének jogává. 25 

       1397-ben Norvégia, Dánia és Svédország konföderációt, az úgynevezett kalmari uniót 

hozta létre, amely 1523-ig tartott. Svédországban az unió felbomlása Gustav Vasa (1526-

1560) trónra kerülését eredményezte. Bár a reformáció gyökeresen megváltoztatta a 

keresztény egyház helyzetét Svédországban, a lutheránus egyház továbbra is létfontosságú 

maradt. A reformáció nemcsak a jogi normákat változtatta meg, hanem az egyház fegyelmi 

jogköre a társadalmi ellenőrzés, a Sozialdisziplinierung központi eszközévé vált. A korona és 

az egyház a társadalmi ellenőrzésben partnerként működött együtt: az új, "modern", 

központosított állam még mindig túl gyenge volt ahhoz, hogy egyedül, helyileg hatékony 

társadalmi ellenőrzést végezzen. A növekvő svéd katonai hatalom a belső békétől és a 

társadalmi koherenciától függött. A szövetség nemcsak a korona, hanem az egyház számára is 

előnyös volt. Az a fegyelem, amelyet az egyház a világi hatalomtól való delegálás révén 

gyakorolhatott, sokat visszaadott abból a presztízsből, amelyet amelyet a katolikus egyház 

a középkorban élvezett, és amelyet a reformációval elvesztett. A protestáns egyház így a 

XVII. és a XVIII. század folyamán a társadalmi élet fontos tényezője maradt. A lutheri 

társadalomelmélet előírásai szerint az egyház az állam bracchum seculare-jaként működött, 

amikor az egyházra bízott világi ügyekről volt szó. A papok a nemi fegyelem ügyében a népi 

erkölcsre vigyáztak, de a népnevelés is az ő feladatuk volt. Teológiai szempontból Luther 

kétkirályság-elmélete, a korona és az egyház szövetségének, valamint a hatékony társadalmi 

ellenőrzésre irányuló közös erőfeszítéseiknek végső célja az üdvösség volt. 26 

       A kora újkori skandináv államok azonban nem csak a súlyos bűncselekmények 

büntetésében voltak érdekeltek. A fejlődő modern államok fejeként a dán és a svéd királyok 

kihasználták a legmodernebb jogalkotási eszközt, a rendőrségi jogot vagy ius politiae-t, amely 

a kódexekből kimaradt. Ahogy Európában és Amerikában másutt is, a skandináv rendőrségi 

szabályozás a közigazgatási és gazdasági ügyek széles körére terjedt ki. 27 

       A politikai hatalomnak a korona kezébe történő összpontosítása a reformáció utáni 

Svédországban és Dániában hamarosan kihatott ezen országok igazságszolgáltatási 

rendszerére is. A reformáció az egész igazságszolgáltatást az államgépezet részévé tette. 

Ezután a korona bírói hatalmát újjászervezték, az Európa más részein rendelkezésre álló 

modelleket követve. A középkori katolikus egyház igazságszolgáltatási rendszere volt az első, 

amely valóban hierarchikusan szerveződött, lehetővé téve, hogy az alsóbb bíróságok Európa-

szerte a római pápai törvényszékekhez fellebbezzenek. Később más bíróságok, például a 

párizsi parlament, a burgundiai Hollandiában működő mechlini nagytanács és a Szent Római 

Birodalom császári kamarai bírósága is követte a példát. A svéd korona a XVI. század elejétől 

kezdve többször is kísérletet tett a bírói hatalom megszervezésére. I. Vasa Gusztáv király egy 

különleges tanácsot (regementsr?d) alapított, amely világi mágnásokból és papokból állt, bár 

erről a rövid életű kísérletről keveset tudunk. XIV. Erik viszont az 1560-as években 

megalapította a Nagytanácsot (Höga nämnden), és elrendelte, hogy járja be a tartományokat, 

és a király nevében ítélkezzen. Erik tanácsa főként arról vált ismertté, hogy kemény 

igazságszolgáltatást és kínzást alkalmazott (ami Svédországban tilos volt) azokkal szemben, 

akiket hitványsággal és árulással vádoltak. A Tanácsot mindössze néhány év működés után 

feloszlatták. IX. Károly szintén a legfelsőbb bírói hatalom megszervezésével foglalkozott. 
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        Károly már királyi uralkodása előtt, Södermanland hercegeként hercegi udvart szervezett 

a saját örökségében. Mire király lett, 1604-ben aztán megtette az első, de sikertelen kísérletet 

egy rendszeresen működő fellebbviteli bíróság létrehozására Svédországban. 28 Ekkor 

alapították Stockholmban az első királyi fellebbviteli bíróságot, amely a király hosszú külföldi 

távollétei alatt a király igazságszolgáltatási ügyeit intézte. A bíróság aztán hamarosan 

fellebbviteli bírósággá alakult át, amely az alsóbb bíróságoktól fellebbezett ügyeket, valamint 

a nemesség ügyeit kezelte A főbíróság modellje működött, és hamarosan a birodalom más 

részeire is átvették: 1623-ban Turuban, 1630-ban Dorpatban és 1634-ben Jönköpingben 

(Jönköping) alapítottak új főbíróságokat. 

         Hasonlóképpen Dániában is megváltozott a középkori igazságszolgáltatási rendszer a 

kora újkorban. A középkorban vidéken a járásbíróságok (herredsting) és a kiváltságos 

járásbíróságok (birketing) voltak az alsóbb szintű bíróságok, míg a városoknak saját alsóbb 

szintű bíróságaik voltak (byting, r?dstueret). Emellett a tartományoknak is voltak tartományi 

bíróságaik (landsting). A vándorló királyi bíróság (Kongens retterting) volt a legfelsőbb 

instancia. Egyértelműen hierarchikus bírósági rend azonban csak a XVI. században alakult ki. 

A koppenhágai recessus (1547) és a koldingi recessus (1558) elrendelte, hogy a tartományi 

bíróságok fellebbviteli instanciaként járjanak el, és csak az alsóbb bíróságoktól fellebbezett 

ügyeket tárgyalhassák. Ezeket a törvényeket fokozatosan kezdték betartani, bár az instanciális 

rendet végül a törvényben ratifikálták  (1683). A Legfelsőbb Bíróság (H?yesteret) 1661-ben 

lépett a királyi bíróság helyébe. A svéd felsőbíróságokhoz hasonlóan a dán legfelsőbb bíróság 

összetétele is a német birodalmi kamarai bíróságét követte: a bírák felének a polgárság művelt 

képviselőinek, míg a másik felének nemeseknek kellett lennie. Míg a középkori és bizonyos 

mértékig még a kora újkori királyi udvarban is egy vándorló bíróság, a Legfelsőbb Bíróság 

mindig Koppenhágában tartotta üléseit. 

      A skandináv országok jogrendszerei tehát sok közös vonást mutattak, de egyben 

különböztek is. A különbségek nagy részét a társadalmi körülmények magyarázzák. Dániában 

a reformációtól 1660-ig tartó időszakot gyakran nevezik "a nemesség korszakának", a 

nagyhatalmú nemesi családok gazdasági hatalma miatt. A parasztságnak csak kis százaléka 

birtokolta a földjét. A parasztok szemszögéből nézve a helyzet lényegében nem változott 

1800-ig, amikor is a jobbágyságra emlékeztető rendszert (stavnsb?ndet) feloldották. A kora 

újkori dán helyzet hasonlít a kontinentális Európa számos részén uralkodó helyzethez, azzal a 

különbséggel, hogy a dán városok kicsik és gyengék voltak. Norvégia, bár Dániához tartozott, 

társadalmilag más volt. Norvégiában csak néhány nemesi család volt, és az abszolutizmus 

1660-as években történt bevezetése után a parasztság nagy része földbirtokos lett. A 

középkori hanzavárostól, Bergentől eltekintve a norvég városok kicsik voltak. Mégis a 

halászatból, hajózásból, bányászatból és fakitermelésből meggazdagodott norvég polgárság 

volt az, amely a XVI. és XVII. században a helyi hatalmi elitet alkotta.29 Svédország (és 

különösen Finnország) természetét tekintve közelebb állt Norvégiához, mint Dániához: ismét 

csak néhány jelentős város, és Dániához vagy a kontinentális Európához képest kevesebb 

nemesség (bár több, mint Norvégiában), valamint földbirtokos parasztság. Norvégiával 

ellentétben azonban a svéd és a finn nemesség a polgárság helyett szilárdan tartotta hatalmi-

elit pozícióját, legalábbis a XVIII. század elejéig. Ez természetesen csak egy durva 

összehasonlítás, és figyelmen kívül hagyja a társadalmi struktúrában az itt vizsgált 300 év 

alatt bekövetkezett változásokat. 

        Dánia, Norvégia és Svédország igazságszolgáltatási rendszerében bekövetkezett 

változások példaként szolgálnak arra, hogy a politikai és társadalmi körülmények hogyan 

hatnak kölcsönhatásba a joggal, és hogyan jönnek létre különböző kombinációk. Európa 

számos részén a tanult jogászok már a késő középkor óta kiszorították a nem hivatásos 

ügyvédeket a bíróságokról, és ez a tendencia érvényesült a tizenötödik és tizenhatodik századi 

Németországban is. Skandináviában azonban a nem hivatásosoknak sikerült megőrizniük 
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pozíciójukat a törvényszéken, bár a laikusok pozíciói meggyengültek. Svédországban III. 

Johan király 1569-ben átvette a jogot az alsóbb bírósági bírák kinevezésére, ami korábban 

maguknak a helyi közösségeknek volt előjoga, ugyanakkor az e bírói tisztségekhez tartozó 

adóbevételekből származó kiváltságokat nemeseknek adta. A laikus esküdtek (nämnd) 

azonban megtartották pozíciójukat az ország alsóbb bíróságain. Dániában ez nem így volt, 

mivel a megfelelő intézmény (n?vn) feladatai a XVI. század vége felé már csak a súlyos 

bűncselekményekre korlátozódtak. Norvégiában is hasonló változások történtek, mivel a 

hivatásos írnokok (sorenskriver) bírákká alakultak át. Ők 1591 óta segítették a laikus 

esküdteket a döntéshozatalban, és jegyzőkönyveket vezettek az eljárásról. Az írnokok 

pozíciója hamarosan megerősödött, mivel azonban egyre inkább bírói tevékenységet vállaltak. 

1634-ben a sorenskrivere hivatalosan is bírák lettek. Az 1687. évi norvég törvény ezután 

egyedül, esküdtszék nélkül bízta meg őket a legtöbb polgári és büntetőügyben vidéken. 

        Svédországban alig léteztek vagyonjogi bíróságok, míg Dániában a jogrendszer fontos 

részét képezték. Ez a Norvégiához és Svédországhoz képest viszonylag nagy nemességből 

adódott. Ami a vagyonjogi bíróságokat illeti, Norvégia jobban hasonlított Svédországra: csak 

1660 után hoztak létre hat vagyonjogi bíróságot Norvégiában, egy olyan országban, ahol 

sokkal kevesebb nemes volt, mint Dániában. Egyébként Norvégia igazságszolgáltatási 

rendszere hasonló volt a dánéhoz, azzal a különbséggel, hogy 1667 óta Norvégiának saját 

legfelsőbb bírósága (overhofrett) volt, amelynek döntései ellen a dán legfelsőbb bírósághoz 

lehetett fellebbezni. Mindhárom országban a 18. századig a hivatásos elem jelentéktelen 

maradt. Svédországban azonban a bírák a tizennyolcadik század elejétől kezdtek jogi 

végzettséggel rendelkezni, míg Dániában ez a század második feléig tartott. A XVII. 

században mind Dánia, mind Svédország városaiban megjelentek a tanult ügyvédek, de a 

vidék egészen a XIX. századig ügyvédmentes övezet maradt. A jogi vizsgáról szóló 1736-os 

dán törvény kötelezővé tette a jogi diplomát a bírák és ügyvédek számára, Svédországban 

pedig 1749-ben adtak ki hasonló törvényt.30 A gyakorlatban azonban ezeket a statútumokat 

kevéssé tartották be. 

         Az igazságügyi forradalom tehát az igazságszolgáltatás átszervezését és különösen a 

királyi bírói hatalomnak egy fellebbviteli funkcióval rendelkező, rendszeresen működő 

bíróság formájában történő beiktatását jelentette. Ez fontos volt az alsóbb instanciák 

ellenőrzése szempontjából. A felsőbíróságok a jogi befolyás és a változás fontos csatornái is 

voltak. Az alsóbb bíróságok bíráival ellentétben a felsőbíróságok bírái nagyrészt tanult, 

egyetemi végzettségű jogászokká váltak. Ez azt jelentette, hogy az európai ius commune 

hatásai fokozatosan elkezdtek áttevődni a skandináv joggyakorlatba. A törvényes jog a XVII. 

század elején már régi volt, az utolsó jelentős jogszabály Kristoffer király 1442-es birodalmi 

törvénye volt. 

        A jogi forradalomhoz hozzájáruló lényeges tényező a jog akadémiai oktatása volt. Az 

első skandináv egyetemet 1477-ben alapították Uppsalában, a másodikat pedig két évvel 

később (1479) Koppenhágában. Mindkettő elsősorban papokat képzett, és a teológushallgatók 

is kaptak némi elemi képzést a kánonjogból és a római jogból. A reformáció zavarai miatt 

mindkét egyetem az 1530-as években megszűnt. A Koppenhágai Egyetem 1537-ben folytatta 

működését, de az 1539-ben alapított jogi karán továbbra is folytatták a teológiai hallgatók 

képzését. Az 1593-ban újra megnyitott Uppsalai Egyetem csak 1620-ban kezdte meg jogi 

képzését. Mindkét jogi kar kicsi volt, a kora újkorban csak egy, két vagy legfeljebb három 

professzorból állt. A XVI. századi Koppenhágai Egyetemen az oktatás, mint máshol 

Európában, kizárólag a római jogra koncentrált. Az 1620-as évektől az uppsalai kar második 

professzora a svéd jogokat is tanítani kezdte, összehasonlítva azokat a római joggal, míg a 

másik professzor fő tanítási területe továbbra is a római jog maradt. 31 Ezt követően további 

egyetemeket alapítottak Turuban (1640), Tartuban (1632) és Lundban (1666) és a század 

második felében a természetjog pozíciója megerősödött a jogi tantervekben. 
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       A ius commune első hullámai két brocardica-gyűjteménnyel érkeztek, így követve az 

európai középkori hagyományt. Olaus Petri, a "svédországi reformátor" jogreformátorként is 

tevékenykedett. Wittembergben és Jénában tanult, és buzgón reformálta a svéd jogot, 

különösen az eljárásokat. Olaus maradandó hozzájárulása a svéd jogi kultúrához a 

valószínűleg az 1530-as években megjelent Utasítás a bírónak (Domareregler) című műve 

volt. Ezek a bibliai jog elemeit és egy ius commune egy adagját, ez utóbbit egyszerűsített 

formában, a korabeli svéd joggal ötvözve. Az Utasítások ma is szerepelnek a finn és a svéd 

jogi könyvekben, és nem ritka, hogy nyilvános vitákban érvként idézik őket. Nicolaus 

Theophilus dán jogászprofesszor 1584-ben De diversis regulis Iuris antiqui címmel adott ki 

gyűjteményt. Ellentétben Olaus művével, amely népnyelven íródott, Theophilus, gyűjteménye 

latin nyelvű volt, és valójában egy forráskiadvány volt, amely a Digest 50.17-ben található 

szabályokat tartalmazta. Míg Olaus szabályai a svéd jog reformjára irányuló tudatos törekvés 

volt, addig Theophilus, könyvecskéje az első jogi tankönyv volt Skandináviában. 32 

       A két brocardicae mellett az északi jogtudomány először a tizenhetedik században jelent 

meg. A német származású Johannes Loccenius professzor (1579-1636) volt az első 

Skandináviában, aki tudományos jogi művet írt (Synopsis iuris ad leges Sueticas 

accommodata, 1648). Az első időszak további svéd tudósai közé tartozik Michael Wexionius 

(1608-71) és Claudius Kloot (1612-90 körül). Mindhárman institucionalista műveket írtak a 

svéd jogról. Kloot Synopsis Causarum/Rerum Criminalium című műve ráadásul egy olyan 

tudományos művet példáz, amely a tízparancsolat sorrendje szerint szerveződik, ami a jogi 

anyagok szervezésének Németországban népszerű modellje volt. Claes R?lamb (1622-98) 

Observationes Iuris Practicae című műve nem az intézményesített műfajba tartozó mű. 

Ehelyett a könyv a jogi anyagok bemutatásának egy újabb változatát képviselte, amelyet 

R?lamb a befolyásos német tudóstól, Benedict Carpzovtól vett át. A jogi humanizmus 

szellemében Johan Stiernhöök De jure sveonum et gothorum vetusto (1672) című, a régi svéd 

jogról szóló munkája a svéd jogtörténetet igyekezett megtisztítani a nem történeti meséktől. 

       David Nehrman-Ehrenstr?hle négy nagy hatású könyve a polgári és büntetőjogról (1729, 

1756), valamint a polgári és büntetőeljárásról (1732, 1759) uralta a XVIII. századi svéd 

jogtudományt.33 A jogi humanizmus hatással volt Nehrman azon könyveire, amelyek az 

1734-es kódex előtt jelentek meg, mivel történeti kritikával és intézményelvű elrendezéssel 

közelítette meg az örökölt középkori törvényanyagot. 1734 után Nehrman művei (köztük a 

polgári és büntetőjogi könyvek új kiadásai, 1746 és 1756) a kódex szisztematikája szerint 

orientálódtak. 34A XVII-XVIII. századi svéd jogtudomány e főszereplői a svéd egyetemeken 

kívül mindannyian külföldön tanultak: német (Stiernhöök) vagy holland (Kloot, R?lamb) 

egyetemeken, illetve egyes esetekben mindkét országban (Loccenius, Wexionius, Nehrman). 

       A dán jogtudomány követett néhány olyan tendenciát, mint a svéd jogtudomány, de 

lassabban haladt. Usus modernus pandectarum - a hazai jogot ötvöző tudományosság 

a római joggal - nem volt követője a tizenhetedik századi Dániában. Az olyan tudósok, mint 

Scavenius, Resen és Bornemann egyfajta dán elegáns jogtudománynak, a régebbi jog és 

filozófia iránt érdeklődő tudományosságnak szentelték magukat.35A természetjogtudósok 

első nemzedéke csak a XVII. század második felében jelent meg (Reitzer, Weghorst, 

Holberg). A Svédország és Dánia közötti különbségeket személyes okokkal magyarázták: a 

személyes történetek és az érdeklődési körök számítanak, amikor egy országban egyszerre 

csak egy vagy két professzor tevékenykedik. 36 

         Mindezen tudományos művek, mind a dán, mind a svéd, az északi jogot a római joggal 

harmonikus együttélésben mutatták be, és nem láttak konfliktust az északi és a természetjog - 

vagy a római és a természetjog - között. A kora újkorban magától értetődő volt, hogy minden 

jog a természetjogból meríti legitimitását, nem utolsósorban Svédországban, amelyhez a 

természetjog két nagy alakja szoros kapcsolatot alakított ki. Hugo Grotius hosszú éveken át 



 647 

Svédország párizsi nagykövete volt, Samuel Pufendorf pedig 1668 és 1676 között a lundi 

egyetem természetjogi professzora, később pedig a birodalom levéltárosa. 

        A svéd természetjogi irodalom csak a XVIII. század második felében kezdett megjelenni 

(Anders Schönberg, Daniel Boëthius), de még ekkor is kevés természetjogi előadás született. 

Dániában és Norvégiában a műfajban több mű született, olyan szerzőktől, mint Ludvig 

Holberg,Thomas Clitau, Hans Paus, Lauritz N?rregaard és Johan Friedrich Wilhelm Schlegel. 

A jogi vagy igazságszolgáltatási forradalom hatásait azonban nem szabad elhamarkodottan 

értékelni. El kell kerülni, hogy a skandináv jogtörténetet a nagy európai narratíva 

szempontjából magyarázzuk, amelyben az egyszer a XII. századi Bolognában elindult tanult 

jogtudomány fokozatosan és az egyetemekkel együtt terjedt el Európa más részein, majd 

később Európán kívül is. A hagyományos elbeszélésben a "teljes befogadás" (Vollrezeption), 

"részleges befogadás" (Teilrezeption) vagy egyáltalán nem befogadás, aszerint, hogy egy 

adott európai országban vagy régióban milyen mértékben fogadták el a tanult jogot. A 

különböző európai régiók gyakran csak mint befogadók jelennek meg, miközben kevés 

hangsúlyt kap az e régiók jogi szereplőinek aktív szerepe az új, akadémikus jogot és a 

normatív rendszerek régi, hagyományos elemeit egyesítő új jogrendek létrehozásának 

folyamatában. Ahogy a jogi transzferek általában szoktak, a római-kánoni jogtudomány is 

változott és keveredett a helyi hagyományokkal. Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, mennyi volt a 

tanult jog, inkább azt kellene megvizsgálnunk, hogyan változott az európai egyetemeken 

tanult jog, amikor kapcsolatba került a helyi joggal és jogi kultúrával. A tanult jog hatása 

Skandináviában tehát nem csupán arról szól, hogy a tanult jog kevésbé volt tanult, mint 

Európa központi területein, vagy hogy a elkésettségéről. Fontos megvizsgálni a 

folytonosságokat a középkortól a kora újkoron át - sőt egészen napjainkig. Bármilyen római 

jogi hatás is volt, annak beoltása a skandináv jogi színtérre nem történhetett meg olyan 

módon, mint a középkori Itáliában vagy a tizenötödik századi Németországban. 

 

 

V. Természetjog és felvilágosodás Skandináviában 

 

 

Az Ancien Régime büntetőjogát a halálbüntetés és a testi fenyítés, valamint a "minden 

bűncselekményt meg kell büntetni" (ne crimina remaneant impunita) elve határozta meg. 

Fokozatosan azonban a büntetőjog régi felfogása egyre több kritika tárgyává vált. 

A XVII. századi természetjogászok, mint például Hugo Grotius, az arányosság elvének 

bevezetését követelték, és azt, hogy a büntetések hasznosak legyenek. A XVIII. század eleji 

felvilágosodás filozófusai, akik közül Christian Thomasius volt az egyik legfontosabb, a 

haszontalan bűncselekmények, például a boszorkányság, a bigámia és az öngyilkosság 

dekriminalizálását követelték. A század vége felé a kritika a büntetőjogi rendszer mint olyan 

ellen irányult. Az arányosság elvét követelték, és hevesen bírálták a halálbüntetést, az 

inkvizítori büntetőeljárást és a bírói kínzást. Ezekben a vitákban Cesare Beccaria, Gaetano 

Filangieri, Voltaire és Montesquieu voltak a vezető nevek. 

        Skandináviában is az általános európai mintákat követték a büntetéselméletek. A 

tizenhatodik és tizenhetedik században a skandináv büntetőjog elsősorban a megtorláson 

alapult, bár néhány lutheránus büntetőjogász rehabilitációs megfontolásokkal is foglalkozott. 

A dán büntetőjog a tizennyolcadik században tovább szigorodott, az 1734-es svéd 

törvénykönyv büntetőjoga pedig a tizenhetedik századi bírósági gyakorlaton és a mózesi 

jogon alapult. Bár a törvény betűje szigorú volt, a gyakorlat lényegesen enyhébb volt. Ennek 

ellenére a halálbüntetések és a testi fenyítések régi rendszere a tizenkilencedik századig 

mindenütt érvényben maradt Skandináviában. 
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         A XVIII. század második felében a felvilágosult eszmék termékeny talajra kezdtek 

hullani, bár a büntetőjog döntő átalakítására egészen a XIX. századig kellett várni. A lopásért 

kiszabott halálbüntetést mindazonáltal 1771-ben eltörölték Dániában, Svédország pedig 1779-

ben több bűncselekmény esetében is eltörölte ugyanezt a büntetést. III. Gusztáv király állt a 

svéd reformok mögött, amelyek igaz, hogy elsősorban a meglévő bírósági gyakorlatot 

erősítették meg. III. Gusztáv király eltörölte a bírósági kínzást is, amely Svédországban 

valójában soha nem volt törvényes, és soha nem volt szisztematikusan gyakorolt. A király 

kezdeményezése érthető annak ellenére, hogy felvilágosult uralkodóként kívánta feltüntetni 

magát, aki az orosz Nagy Katalinhoz és a porosz Nagy Frigyeshez hasonlítható. A kínzás 

fogalma is megváltozott: bizonyos büntetőjogi gyakorlatok, amelyeket korábban nem 

minősítettek kínzásnak, a korabeli érzékenység számára elviselhetetlenné váltak. 

        Vannak ellenkező példáink is - olyan esetek, amelyekben a felvilágosodás kritikája kevés 

hatást gyakorolt a skandináv jogra. Kevés XVIII. századi skandináv jogtudós követte az 

európai felvilágosult reformerek fáklyáját, és követelte a boszorkányság bűntettének 

eltörlését. A legtöbb dán és svéd szerző egyáltalán nem volt kritikus a boszorkánysággal mint 

bűncselekménnyel szemben, vagy legalábbis óvatosan fogalmazta meg kritikáját. A 

törvényben a boszorkányság Svédországban 1779-ig, Dániában pedig 1866-ig bűncselekmény 

maradt. Igaz, Skandináviában a tényleges, halálbüntetéssel járó boszorkányperek a 

tizenhatodik és tizenhetedik században zajlottak. Hasonlóképpen, Cesare Beccaria 

reformelképzelései, amelyeket a nagy hatású A bűnökről és a büntetésről (Dei delitti e delle 

pene, 1764) című művében fogalmazott meg, Skandináviában kevés lelkesedéssel fogadták.37 

Összességében a büntetőjogra gyakorolt felvilágosult hatások a tizennyolcadik században 

ritkák maradtak, és a tényleges modernizációra egészen a tizenkilencedik századig kellett 

várni. 

 

 

VI. Következtetések 

 

 

A tizenhatodik és tizenhetedik században Skandináviának a kontinentális joggal való 

kapcsolata erősödött. A kapcsolatok már a középkor óta léteztek, és befolyásolták a skandináv 

jogot, de a tizenhatodik században a helyzet jelentős mértékben megváltozott. A tanult ius 

commune recepciója a tizenötödik században előrehaladt Németországban, és csak logikus 

volt, hogy a tanult jogtudomány most már Skandináviába is eljutott. A hatások két elvi 

csatornán keresztül terjedtek Skandináviába. A dániai és svédországi központosított királyi 

hatalomnak szüksége volt tanult jogi szakértőkre, hogy európai társaikkal szemben 

eljárhassanak. A skandináv királyi kancelláriák ezért német vagy ritkábban holland jogászokat 

alkalmaztak, hogy képviseljék őket a diplomáciai tárgyalásokon, és jogi kérdésekben tanácsot 

adjanak. A külföldi egyetemeken tanuló svédek és dánok száma is nőtt. A reformáció után a 

jogi tanulmányok iránt érdeklődő skandináv diákok többsége a németországi vagy hollandiai 

protestáns (vagy semleges) egyetemek felé vette az irányt. Legtöbbjük visszatért, és a ius 

commune-ról szerzett ismereteiket a felsőbíróságokon keresztül terjesztették, és mint 

köztisztviselőként. Hazai egyetemeket is alapítottak, a jogi kar a standard repertoárjukhoz 

tartozott. A főbíróságok létrehozása a XVI. és XVII. században, ha nem is a ius commune 

beáramlását okozta a joggyakorlatba, de legalábbis a közös európai jogtudomány növekvő 

befolyását. 

        A lutheri reformáció széles körű következményekkel járt a skandináv társadalmakra 

nézve. Hozzájárult a politikai hatalom központosításához, mivel a világi fejedelmek - 

Skandináviában a királyok - az új lutheránus egyházak élére kerültek. Az egyházi alapok 

kisajátítása a modern állam létrehozásában is segített. Az első abszolutizmusra törekvő és 
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többé-kevésbé hatékonyan kormányzó örökös királyok I. Vasa Gusztáv Svédországban és V. 

Keresztény Dániában voltak. A jog szempontjából a reformáció sok mindent megváltoztatott. 

Az egyházi bíróságok elvesztették joghatóságuk nagy részét, és elvesztették kapcsolatukat 

Rómával. Ami a jog tartalmát illeti, és a sok folytonosság ellenére is sok minden 

megváltozott. A válás mostantól lehetővé vált, a szegénysegélyezés a világi hatóságok 

hatáskörébe került, a büntetőjog pedig keményen a mózesi jogból merített. 

        A törvényes jog a középkor óta fontos szerepet töltött be a skandináv területeken. A 

XVI. és XVII. században a jogforrások sora szinte ugyanolyan sokoldalúvá válik, mint 

Nyugat- és Dél-Európa régióiban. Az északi társadalmak egyszerű társadalmi struktúrája 

miatt a királyi statútumjoggal versengő jogforrások - a tanult ius commune, a feudális jog, a 

városi jog és a szokásjog - ott soha nem nyertek akkora jelentőséget, mint másutt. A 

központosított királyi hatalom ezeket a vonásokat a nagy skandináv kódexekbe csatornázta, 

amelyek a tizenhatodik és tizenhetedik század jogi változásait foglalták össze. Az 1683-as dán 

királysági törvény, valamint norvég és svéd megfelelője (1687 és 1734) meghatározta a 

tizennyolcadik század irányát. A skandináv jogtudományra gyakorolt hatásuk nagyjából 

ugyanaz volt, mint Napóleon 1804-es Code Civil-jének a francia XIX. századi jogtudományra 

gyakorolt hatása: nem sok tennivaló maradt. 

       A skandináv birodalmi törvények - amelyek még mindig érvényben vannak, bár 

természetesen sokat módosultak - fontos szerepet játszottak a tizenkilencedik században. 

Jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy sem Dánia, sem Finnország, sem Izland, sem Norvégia, 

sem Svédország nem kodifikálta soha polgári jogát. A polgári kodifikációknak az egész 

nyugati világban két fontos funkciója volt. Először is, megtisztították a jogforrások 

kuszaságát, amely az évszázadok során felhalmozódott a policentrikus normagyártás során 

Nyugat-szerte. A rendetlenséget azért kellett felszámolni, mert a vezető európai nemzetek 

társadalmi, gazdasági és politikai változásai a jog egyre nagyobb előreláthatóságát követelték 

meg. Másodszor, a polgári törvénykönyvek mindenütt a nemzeti egység és a nemzeti érzés 

szimbólumaként szolgáltak, hasonlóan a nemzeti himnuszokhoz, a nemzeti irodalomhoz és 

költészethez vagy a nemzeti nyelvekhez. A polgári törvénykönyvek kialakulásának egyik oka 

sem állt fenn Skandináviában. A jogforrási rendszer viszonylagosan egyszerű volt 

évszázadokon keresztül, és nem igényelt drasztikus reformokat. A birodalmi törvények - 

mivel a tizenkilencedik század elejére elavulttá váltak - régiek és részben elavultak voltak -, 

mindazonáltal szolgálták a céljukat azokban a társadalmakban, amelyek nem voltak az 

iparosodás élvonalában. A birodalmi törvények még jobban szolgálták a céljukat, amikor 

nemzeti szimbólumként való használatukról volt szó. 

       A jogi modernizáció, amely a tizenkilencedik században a nyugati világban mindenütt 

meghaladta az Ancien Régime jogát, a tizennyolcadik századi természetjogban és a 

felvilágosodásban gyökerezett. Bár ezek a gondolkodási irányzatok Skandináviában is éreztek 

némi hatást, tényleges jelentőségük korlátozott maradt. A tizenkilencedik század nagy 

politikai és társadalmi változásai aztán végleg átalakították a régi skandináv társadalmakat. 

Izland, Finnország és Norvégia megkezdte fejlődését az önálló jogrendek felé. A jog most 

gyorsan változott. A skandináv nemzetek változásainak modelljei többnyire Németországból, 

a század jogi dinamójából érkeztek, gyakran Dánián vagy Svédországon keresztül. A német 

jogi eszmék befogadása ismét nem volt passzív. A külföldi hatásokat, bár átültették, 

átalakították, hogy a skandináv körülményekhez illeszkedjenek. A skandináv jogrendek 

számos közös vonása megmaradt, és mind a mai napig fennmaradt. 
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                                  36. Az angol jog és expanziója 
                                                      Ken MacMillan 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A kora újkori Anglia jogilag pluralista társadalom volt. A korona törvényei a királyi 

előjogokból származtak, amelyek a római és a szokásjogon alapultak. A korona előjogainak 

túlzott használata gyakran került konfliktusba az angol parlamenttel és a common law királyi 

bíróságokkal. Ez a konfliktus alkotmányos válságokhoz vezetett a tizenhetedik század 

folyamán, és végül 1800-ra a "Westminsteri rendszer" kormányzásához vezetett. A common 

law és annak számos bírósága mellett számos más jogág is működött, különösen a büntetőjog, 

a római jog, a kánonjog és a méltányossági jog, amelyek célja az volt, hogy olyan területeken 

ítélkezzenek, ahol a common law elégtelennek bizonyult, vagy amikor nem belügyekről volt 

szó. Ezeket a különböző jogágakat királyi, majd parlamenti felhatalmazással szállították az 

angol birodalomba. Ez az átvitel olyan jogrendszereket eredményezett, amelyek az Angliában 

alkalmazottakat tükrözték, ugyanakkor tiszteletben tartották az egyes telepes társadalmak 

egyedi jellegét. 

Kulcsszavak: common law, bíróságok, birodalom, méltányosság, jogi pluralizmus, parlament, 

előjogok, római jog 

 

 

 

I. Jogi pluralizmus a kora újkori Angliában 

 

 

A kora újkorban (kb. 1500-1800) Anglia olyan jogrendszerrel rendelkezett, amely jelentősen 

különbözött a kontinentális Európában használtaktól. Míg a kontinens nagymértékben 

támaszkodott a polgári vagy római jogra, amelyet a korai középkorban Tribón, Jusztiniánusz 

és mások kodifikáltak, addig Anglia inkább az íratlan szokásjogot részesítette előnyben. Ez a 

jogrendszer az angolszász korszakból származó immemoralitás és folytonosság fogalmából, 

Ranulf de Glanville és Henri de Bracton (1180-1230 körül) angol törvényekről és szokásokról 

szóló összeállításaiból, az olyan alkotmányos nyilatkozatokból, mint a Magna Carta (1215), 

az angol parlamentben létrehozott statútumjogból és a királyi bíróságokon kialakított 

precedensekből alakult ki. A kezdetektől fogva a kora újkorban Sir John Fortescue megírta De 

Laudibus Legum Anglie (1470) című művét, amely megerősítette az immemoralitás, a szokás 

és a folytonosság fontosságát, és amelyet később többek között olyan írók is képviseltek, mint 

Sir Edward Coke és Sir Matthew Hale. 

      A common law e felfogásával összhangban 1957-ben J. G. A. Pocock a következőket 

állapította meg: a kora újkori Anglia "common law szellemiséggel" és "ősi alkotmánnyal" 

rendelkezett, ami a legalistákat arra késztette, hogy szándékosan kerüljék a kontinentális 

jogot.1 A kora újkorban a jog kodifikálására tett alkalmi kísérleteket elutasították, és 

különböző erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megvédjék Anglia egyedülálló 

common law-ját attól a felfogástól, hogy az átveszi a kontinentális polgári jog jellemzőit. 

Pocockot idézve, a polgári jogot tanulmányozó angol jogász "a szakmája mindennapi 
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szükségletein kívül felmerülő és működő intellektuális kíváncsiságból" tette ezt.2 Pocock 

írása óta olyan történészek, mint Glenn Burgess, kimutatták, hogy még a common law is 

számos jellemzőt osztott meg a kontinentális joggal, beleértve a természet és az ész mint 

alapfogalmak alkalmazását.3 Más tudósok azzal érveltek, hogy Anglia jogilag pluralista 

társadalom volt, amely többféle jogfajta alkalmazását ismerte el. Az egyik ok, amiért Anglia 

elfogadta a jogi pluralizmust, az volt, hogy a common law nem tette lehetővé a korona (az 

uralkodó és tanácsa) számára a teljes szuverenitási jog gyakorlását. A common law szigorú 

eljárásai és formulái miatt a király alattvalói számára sem biztosított mindig méltányosságot 

és igazságot. Ráadásul mivel a common law egy hazai jogrendszer volt, korlátozott 

hatékonysággal rendelkezett a tágabb birodalomban, és más jogformákkal, többek között a 

római joggal kellett kiegészíteni. 

 

 

 

II. Szuverenitás és Parlament 

 

 

1. A korona és a királyi előjogok 

 

A kora újkori Anglia jogrendszerének csúcsán a király vagy uralkodó királynő állt (ebben az 

időszakban négy női uralkodó is volt), aki isteni jogú uralkodóként és minden igazság 

forrásának számított, és olyan előjogokkal rendelkezett, amelyek lehetővé tették számára, 

hogy a szuverén hatalom legteljesebb körét gyakorolja. A prerogatív jogok kiváló példái a 

kora újkori Anglia jogi pluralizmusának. Részben a Tudor és Stuart uralkodók hatalommal 

való visszaélésének észlelése miatt a prerogatív jogokat hosszasan tárgyalták vezető jogászok 

és államférfiak, például Francis Bacon, Thomas Egerton (Baron Ellesmere), Matthew Hale és 

William Staunford. 4A király parlamenttel szembeni előjogainak megvitatásán túlmenően és a 

szokásjoggal szemben (más néven "rendes" vagy "korlátozott" előjogok), ezek a különböző 

szerzők felsorolták a király kizárólagos ("rendkívüli" vagy "abszolút") jogait is, amelyekkel a 

szokásjog hatáskörén kívül eső ügyeket határozhatott meg. Anglián belül a rendes előjogok 

közé tartozott a parlamenti törvények betartása, a törvényeket hatályon kívül helyező vagy 

azokba beavatkozó proklamációk kibocsátásának mellőzése a törvényes eljárás tiszteletben 

tartásával, és tiszteletben tartva azt az általános elvet, hogy a bírósági döntéseket és a 

szokásjogot nem lehet előjoggal hatályon kívül helyezni, kivéve, ha a király egyedi esetekben 

úgy döntött, hogy él a kegyelemhez való jogával. 

        Azt is elismerték azonban, hogy a közönséges előjogok nem teszik lehetővé a király 

számára, hogy szuverenitásának teljes körét gyakorolja, és ebben az esetben abszolút 

előjogokra van szükség. Ezekre azért volt szükség, hogy a király irányíthassa az összetett 

monarchiát alkotó különböző uradalmakat (pl. Írország, Skócia, a különböző környező 

szigetek és végül az Angol Birodalom), valamint olyan helyzetekben, amikor a szokásjog 

vagy hallgatott egy kérdésről, vagy eltérést jelentett a király szuverenitásától, vagy a 

formulákhoz és precedensekhez való ragaszkodás miatt nem biztosított "természetes 

méltányosságot" a király alattvalói számára. Ez az elképzelés, miszerint az abszolút előjogok 

kívül esnek a szokásjogon, jól elfogadott volt Angliában. Míg Bacon szerint a közönséges 

előjogok esetében "a törvényekben van kijelentve és kifejezve, hogy mit tehet", addig 

Ellesmere szerint az abszolút előjogok "a király tetszése szerint [és] a törvényei által 

nyilvánulnak meg". 5 

         Ezt a pluralista felfogást 1607-ben I. Jakab (1603-25) fejezte ki: "minden olyan esetben, 

amikor a törvényt nem tartják egyértelműnek ... akkor egy ilyen kérdésben, ahol nincs pozitív 

törvény, Rex est Judex [a király a bíró], mert ő a Lex loquens [a törvény szónoka], és ő 
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szolgáltatja a törvényt, ahol a törvénynek szüksége van rá".6 Ez lehet az oka annak, hogy 

Jakab (skót) azt állította, hogy "nagyra becsüli a polgári jogot", egyrészt azért, mert az 

"szükséges a külföldi nemzetekkel való szerződéses ügyekben", másrészt pedig azért, mert "a 

mi közös jogunknak nincs minden esetben állandó szövege, mivel főleg vagy a régi 

szokásokra, vagy pedig a bírák jelentéseire és eseteire épül".7 Ez az oka annak, hogy a 

common law közismert elsőbbsége ellenére Angliában a kora újkorban a polgári jogászokat 

gyakran alkalmazták a korona főtisztviselőiként. Ez azt is megmagyarázza, hogy VIII. Henrik 

miért hozta létre 1540-ben a cambridge-i és oxfordi polgári jogi professzori állásokat, 

amelyeket olyan emberek töltöttek be, mint Sir Thomas Smith, aki később államtitkár lett. 

          Az a királyi szerv, amely a legközvetlenebbül felelős a király felségjogaihoz és 

előjogaihoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek érvényesülésének biztosításáért a Titkos 

Tanács volt. Ez a testület a fő állami tisztviselőkből és a királyi háztartásból állt, és a XVI. és 

XVII. században átlagosan húsz-harminc tagot számlált. Ahogy a neve is mutatja, a tanácsot a 

király tetszése szerint nevezték ki, és feladata az volt, hogy magánjellegű tanácsokat adjon a 

királynak. Bár a tanács egy korábbi testületből (a magnum concilium) fejlődött ki, a tanács fő 

jogi funkciói VIII. Henrik alatt alakultak ki. A kisebb csoportokban, nagyobb bizottságokban 

vagy plenáris ülésen dolgozó tanács volt felelős a király "rendkívüli" rendeleteinek 

kezdeményezéséért, amelyek Anglián túlra, a tágabb értelemben vett összetett monarchiára is 

kiterjedtek, és a magisztrátusok és az alattvalók intézkedéseit irányították. A tanács a királyi 

döntéseket a tanácsosok határozatképes (általában hat vagy hét) tagja által aláírt levelek és 

utasítások útján is végrehajtotta. A tanács királyi proklamációkat fogalmazott meg, amelyek a 

fő jogi eszköznek számítottak a prerogatív jog alkalmazásához, valamint szabadalmi leveleket 

és okleveleket, amelyek földet, címeket, kiváltságokat és jogosítványokat adtak angol 

alattvalóknak, beleértve az Amerikában letelepedetteket is. A tanács felügyelte továbbá a 

Walesben és északon az angol határvidékek igazgatására létrehozott függeléktanácsokat, 

jóváhagyta az írországi parlamenti törvényhozás (az 1494. évi Poynings-törvény alapján), 

saját tagjait nevezte ki a más szuverén államokkal folytatott szerződéses tárgyalások 

vezetésére, valamint fogadta és meghallgatta a birodalom alattvalóinak petícióit. A 

beadványok és fellebbezések tárgyalása a király felsőbbrendű bírói hatalmának gyakorlását 

jelentette. Ez néha azzal járt, hogy a király "kegyelmi előjogával" élve a szokásjogban hozott 

határozatokat hatályon kívül helyezte, vagy az ügyeket a szokásjogi bíróságoktól a tanács 

vagy egy méltányossági bíróság elé vitte (ezt még meg kell tárgyalni). 

 

 

2. A Tudorok és a korai Stuartok, 1500-1650 

 

A kora újkori Angliában a jog másik kulcsfontosságú eszköze a common law szellemiségű 

parlament volt. Ez az intézmény a tizenharmadik század végén alakult ki a Lordok Házából és 

az Alsóházból álló kétkamarás gyűlésként. A lordok közé tartozott Anglia összes örökös 

főnemese (hercegek, márki, grófok, viscogok és bárók) és szellemi főnemese (érsekek, 

püspökök és apátok), összesen mintegy nyolcvan tag. Az alsóházba minden megyéből két 

lovag és több mint 100 városból két polgár tartozott, összesen mintegy 300 tag, akiknek mind 

jelentős vagyoni képesítéssel kellett rendelkezniük ahhoz, hogy indulhassanak a választáson. 

A parlament központi feladata az adózás és a törvényhozás (statute law) jóváhagyása volt, 

amely a Tudor- és Stuart-korszakban nagyrészt a Privy Council által átadott napirend alapján 

történt. A törvényjavaslatokat bármelyik házba be lehetett terjeszteni, de általában először a 

Commonshoz küldték, ahol megvitatták, átvették, jóváhagyták, majd a Lordshoz küldték 

hasonló eljárásra, mielőtt elküldték volna az uralkodónak királyi jóváhagyásért. Az uralkodó 

megvétózhatta a jogszabályokat, de ez ritkán fordult elő, amíg a tanács határozta meg a 

napirendet. 
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         A tizenhatodik és tizenhetedik század nagy részében a parlament körülbelül négyévente 

ülésezett. Ez a ritkaság szükségessé tette a prerogatívum és a proklamációk használatát a 

"törvényhozás" érdekében, amíg a parlament nem ülésezett. A király azon jogának 

megerősítése érdekében, hogy törvényként adjon ki proklamációkat, a parlament 1539-ben 

elfogadta a proklamációk statútumát, amely előírta, hogy minden olyan proklamációt, amely 

nem szabott ki halálbüntetést vagy nem követelte meg a javak elkobzását, úgy kell betartani, 

mintha azok parlamenti törvények lennének. Ennek az eszköznek a használata azonban egyre 

népszerűtlenebbé vált. Az Impozíciók ügye (1607) és a Kiáltványok ügye (1611) például 

kétségbe vonta a király jogát a kiáltványok kiadására, kivéve, ha - mint fentebb tárgyaltuk - a 

kérdések I. Jakab szavaival élve "nem törvényben előírtak, és nem is illenek a törvény 

bizonyos szabályai alá". A 8proklamációval való visszaéléssel kapcsolatos parlamenti 

aggodalmak ellenére azonban sem Jakab, sem fia, I. Károly (uralkodott 1625-49) nem volt 

rest használni őket, negyvenöt év alatt közel 800-at bocsátott ki, és bizonyította, hogy a 

proklamációk a kora újkori Angliában a jogalkotás fontos eszközei maradtak. 9 

       A parlament összehívása, feloszlatása és feloszlatása az uralkodó előjoga volt. (A 

prorogáció azt jelentette, hogy a következő ülésszakra ugyanazok a képviselők térnek vissza, 

míg a felmentés azt jelentette, hogy a Parlament következő összehívásakor új választásokat 

kell tartani.) Bár a legtöbb parlamentet heteken vagy hónapokon belül összehívták és 

feloszlatták, néhány Tudor- és Stuart-korabeli parlament több ülésszakra, több éven keresztül 

ülésezett. Például VIII. Henrik "reformációs parlamentje" 1529 és 1536 között kilenc 

ülésszakban ülésezett, és egy sor olyan törvényt hozott, amelyek biztosították a római 

katolikus egyházzal való szakítást. Néha a parlamenteket rendszeresebben kellett összehívni, 

például az angol-spanyol háború (1585-1604) idején. A háború Erzsébet-korszakában (1601-

ig) hat parlament kilenc ülésszakon át ülésezett, és végül 600 törvényt fogadott el.10 Erzsébet 

uralkodásának végén a parlamentek gyakoriságának köszönhetően a parlamentbe 

"szakemberek" kerültek, olyan férfiak, akik hosszú parlamenti képviselői tapasztalattal 

rendelkeztek, és közös célok érdekében dolgoztak együtt. Ez a tapasztalat arra ösztönözte a 

képviselőket, hogy érvényesítsék az intézmény kezdete óta lassan kialakult "parlamenti 

kiváltságokat". Ezek a kiváltságok magukban foglalták a jogot, hogy törvényt 

terjeszthessenek elő, hogy kényszer vagy elnyomás nélkül vitathassanak meg bármilyen 

kérdést, hogy a parlament meghatározhassa saját összetételét, és hogy a parlament ülésezése 

alatt ne lehessen letartóztatni őket. A királynő azonban ezeket az állítólagos kiváltságokat a 

vétójog széles körű alkalmazásával támadta meg, megtiltotta bizonyos témák (vallás, 

házassága, örökösödés és monopóliumok) megvitatását, bebörtönözte az engedetlenkedő 

tagokat, és elbocsátotta a parlamentet, ha az makacsnak bizonyult. Híres 1601-es 

"Aranybeszéde" megerősítette azt a tényt, hogy a királynő egyedül uralkodik. 

         Annak ellenére, hogy Erzsébet uralkodása alatt nem sikerült megszerezniük a 

kiváltságokat, a parlament I. Jakab uralkodása elején határozottan megerősítette ezeket az 

"ősi" kiváltságokat. A Trew Laws of Free Monarchies (1598) című művéből már ismert, hogy 

Jakab határozottan kiállt szuverén jogai mellett, és beavatkozott első parlamentjének 

összetételébe, azt állítva, hogy az az ő tetszése szerint ülésezik. Ez arra késztette a 

parlamentet, hogy a "Bocsánatkérési és elégtételi formulával" (1604) válaszoljon, amely 

megpróbálta megmagyarázni a parlament kiváltságainak fogalmát a királynak. Bár ezt a 

dokumentumot hivatalosan soha nem küldték el Jakabnak, mégis meghatározta a Parlament és 

a korai Stuartok kapcsolatának alaphangját. Jakabnak az Anglia és Skócia közötti hivatalos 

unió megvalósítására tett kísérletei, a parlament azon erőfeszítései, hogy az 1610-es "Nagy 

Szerződés" révén korlátozza a király előjogait, valamint az 1614-es (a "Függő parlament") és 

az 1621-es ülésszakok továbbra is a király és parlamentjei közötti feszültséget mutatták. Az 

utóbbi ülésen a király kitépte a Commons "Protestation"-t a Parlamenti Naplóból, és dühösen 

feloszlatta a Parlamentet. 11Amint arról szó esett, Jakab uralkodása során végig királyi 
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proklamációkat adott ki törvényként, hogy a rendszeres parlamenti ülések hiányában is 

kormányozhasson. 

          Az előjogokkal, kiváltságokkal és a privilégiumokkal való állítólagos visszaélésekkel 

kapcsolatos problémák továbbra is gyötörték I. Károlyt. A parlamentre már dühös volt, amiért 

megtagadta tőle a tonnatartalom és a font (vám) beszedésének történelmi jogát, ezért 1628-

ban Károly elé terjesztették a híres "Petition of Right"-ot. A petíciót nagyrészt Coke, az "ősi 

alkotmány" ekkor már jól ismert védelmezője és a "Stuart-abszolutizmus" kritikusa 

fogalmazta meg, és azt állította, hogy a király nem használhatja előjogát a vámbevételek és 

"kényszerkölcsönök" beszedésére a parlament hozzájárulása nélkül, és nem börtönözhet be 

egyéneket, ha megtagadják azok megfizetését (noha az Öt lovag ügye (1627) másként szólt). 

Károly prorogáltatta a parlamentet, de 1629-ben ismét hasonló problémák merültek fel; 

ezúttal, amikor Károly feloszlatta a parlamentet, több képviselő a székében tartotta a 

házelnököt, hogy az ne tudjon felállni, hogy kihirdesse a tényt. Ez az esemény arra késztette a 

királyt, hogy letartóztassa a vétkes tagokat, és tizenegy éven át "személyes uralma" alatt 

parlament nélkül uralkodjon. A pénzhiány okozta gazdasági problémák áthidalására Károly 

"hajópénzt" gyűjtött, amely hagyományosan csak egy háborús intézkedés, amelyet a 

sebezhető tengerparti városokban alkalmaztak, és amelyet más, már régóta felhagyott feudális 

kötelezettségekkel együtt a Hampden-ügyben (1637) alkotmányosnak ítéltek, de rendkívül 

népszerűtlen volt. 

         A személyes uralom 1640-ben ért véget, amikor a skóciai felkelések arra kényszerítették 

a királyt, hogy összehívja a "rövid parlamentet". John Pym erőteljes beszéde, amelyben 

beszámolt az elmúlt tizenegy év visszaéléseiről, azt eredményezte, hogy Károly feloszlatta a 

parlamentet, bár a skótok agresszívabbá válása után hamarosan össze kellett hívnia a "hosszú 

parlamentet". A Pym által vezetett és a király pénzszükséglete miatt megtűrt Parlament 

William Laudot és Strafford grófját, a személyi uralom vezetőit, árulásért támadta meg. 

Elfogadta a hároméves törvényt is, amely törvénytelenné tette, hogy a király a parlamentet 

annak beleegyezése nélkül elnapolhassa, elnapolhassa vagy feloszlathassa, és feljogosította a 

parlamentet, hogy összehívja magát, ha három éve nem hívták össze. 

       Ha a Parlament itt megállt volna, máris jelentős alkotmányos reformokat biztosíthatott 

volna, de Pym és mások még nem voltak elégedettek. Bevezettek egy milícia törvényt, amely 

a parlament kezébe adta volna a milícia ellenőrzését, és elkészítették a "Nagy Remonstrációt", 

amely több mint 200 sérelmet sorolt fel a király ellen, többek között abszolutista gyakorlatát 

és felesége katolicizmusát, és sok más mellett követelték a jogot, hogy meghatározzák a király 

magántanácsosait, ami jelentős támadás volt a kiváltságjog ellen. A remonstráció szakadást 

okozott a parlamentben a parlamenti képviselők és a royalisták között, ez utóbbiak nagy 

csoportja, akik bár támogatták a korábbi reformokat, úgy vélték, hogy a radikálisok most túl 

messzire mentek. A 307 képviselő közül a remonstrációt mindössze tizenegy képviselő 

szavazta meg. A király válasza a remonstrációra 1642 januárjában érkezett, amikor tisztek 

kíséretében berontott a Commonsba, hogy letartóztassa Pymet és négy társát. Őket előre 

figyelmeztették, és nem voltak jelen a házban, de Károly belépését az ülésterembe a 

parlamenti kiváltságok súlyos megsértéseként ítélték el. 

        A parlament - vagy legalábbis azok a képviselők, akik a királypártiak távozása után 

megmaradtak, hogy támogassák a királyukat - a milícia törvényt rendeletbe foglalta, és 

elrendelte, hogy a londoni milícia védje meg a királytól. Károly elhagyta Westminstert, hogy 

szabad emberként soha többé ne térjen vissza. A hét évig tartó polgárháború után Károlyt a 

parlament "önkényes és zsarnoki kormányzás" miatt bíróság elé állította, és 1649. január 30-

án a Banqueting Hall előtt lefejezték. 
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3. A késői Stuartok és a hannoveriek, 1660-1800 

 

A polgárháború és az interregnum évei (1642-60) rendkívül fontosak voltak az angol 

történelemben, de a reformok nagy részét II. Károly (r. 1660-85) helyreállítása elsöpörte. 

Néhány kivételtől eltekintve - mint például a Clarendoni Kódex, a puritánokkal és 

katolikusokkal szemben szigorú parlamenti törvények sorozata - Károly uralkodása stabil 

volt. Az alkotmányos kérdések ismét felmerültek, amikor világossá vált, hogy Károlynak, bár 

számos törvénytelen gyermek apja volt, a trónt katolikus testvérére, Jakabra kell hagynia. Ez 

rendkívül népszerűtlen volt a "pápista összeesküvés", a rágalmazó állítás közepette, miszerint 

jezsuiták a király meggyilkolására gyűjtöttek össze, és a parlamentet a "kizárási válság" 

kezdeményezésére késztette, amely arra irányult, hogy Jakabot kizárják a trónról 

katolicizmusa miatt. Ha a parlamentnek ez sikerülne, a korona Károlytól Jakab lányára, 

Máriára szállna, aki protestáns volt és feleségül ment Orániai Vilmoshoz, Hollandia 

stadtholderéhez. A válságot két parlamenti frakció üldözte, amelyeket gúnyosan toryknak 

(Jakab trónutódlásának támogatói, bár nem mindannyian voltak elégedettek a vallásával), 

illetve whigek (a kirekesztés támogatói). Hogy megakadályozza a kirekesztési 

törvényjavaslat elfogadását, Károly 1679 és 1681 között négy parlamentet oszlatott fel, és 

uralkodása idejére nem hívott össze újabbat, elméletileg megszegve ezzel az 1664-es új, 

hároméves törvényt. 

         II. Jakab (uralkodott 1685-8-ban) ötvenegy éves volt, amikor megkoronázták, ami elég 

magas életkor ahhoz, hogy a parlament azt hitte, hogy Mária hamarosan az utódja lesz. Jakab 

elkezdett élni előjogával, hogy eltekint a Clarendon-kódex alkalmazásától, és 1687-ben kiadta 

az engedékenységi nyilatkozatot, amely megakadályozta a katolikusokkal és a másként 

gondolkodókkal szembeni büntetőintézkedéseket. Még ezeket az intézkedéseket is a 

Parlament rövid távon talán el tudta volna tűrni, de Jakab fiatal felesége, Mária Modenai 

Mária hamarosan fiút szült, aki így trónörökös lett, és római katolikusként kellett nevelni. 

Most attól tartva, hogy Anglia a következő generációkra katolikus lesz, olyan pletykák 

terjedtek el, hogy a gyermeket egy melegítőedényben csempészték be a királynő 

hálószobájába. Miután Jakab vallási cselekedeteivel sikerült megbotránkoztatni a royalista 

torykat, akik erős anglikán támogatók voltak, a két párt tagjai együttműködtek, és meghívták 

Vilmost és Máriát Angliába, hogy átvegyék a születési jogát. Felfedezve Vilmos szándékát, 

hogy megszálló haderővel akar partra szállni, Jakab feleségével és gyermekével együtt 

elmenekült Angliából, és ezzel véget vetett az 1688-as "dicsőséges forradalomnak" (vérontás 

nélküli forradalom). 

         1689 elején a parlament kijelentette, hogy II. Jakab elhagyta a trónt, és felajánlotta a 

koronát II. Máriának (r. 1689-94), azzal a kikötéssel, hogy III. Vilmos (r. 1689-1701) is 

uralkodó lesz, nem pedig a trónörökös. Az angol történelemben először és egyetlen 

alkalommal volt két, egyenlő szuverenitással rendelkező uralkodó, és ez a helyzet Mária 

1694-ben bekövetkezett haláláig fennállt. Bár a kirekesztési válság idején íródott, John Locke 

Két értekezés a kormányzásról (1690) című műve a parlament nyilatkozatának 

alkotmányosságát a kormányzás "szerződéses elméletére" hivatkozva magyarázta meg - 

miszerint az uralkodó a kormányzottak beleegyezésével uralkodik, és eltávolítható, ha 

megszegi a nép felé fennálló kötelezettségeit. A parlament elkészítette a Jogok 

Törvénykönyvét is, amelyben azt állította, hogy a király törvényalkotási, felfüggesztési és 

eltekintési jogköre korlátozott; hogy a bevételek gyűjtése csak a parlament felhatalmazása 

alapján történhet; és hogy a parlamentnek gyakran kell üléseznie. Valójában a parlament 1689 

óta minden évben ülésezik, és az 1716. évi szeptemnáriumi törvény biztosította, hogy 

legalább hétévente egyszer új választásokat tartsanak. A "forradalmi rendezés" azonban nem 

változtatta az uralkodót hóhérrá; az uralkodó számos előjogot megtartott, beleértve a 

hivatalnokok kinevezését és a nemesek kinevezését, ami lehetővé tette számára, hogy a XIX. 
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században is bizonyos ellenőrzést gyakoroljon a parlament, az egyház, az egyetemek, a 

hadsereg és a külügyek felett. 

        1701-ben a korona Vilmostól Mária fiatalabb húgára, Annára (1701-14) szállt, akinek 

uralkodása alatt a királypárti toryk és a parlamentáris gondolkodású whigek közötti pártos 

politika megszilárdult. Anna alatt a parlament elfogadta az 1707. évi uniótörvényt, amely 

Angliát és Skóciát Nagy-Britanniává egyesítette; Skócia továbbra is megtarthatta saját 

törvényeit, de az új brit parlamentben elfogadott törvényeknek is meg kellett felelnie. Mivel 

Anne-nak nem voltak gyermekei, akik túlélték volna őt, 1714-ben a korona a hannoveri 

választófejedelmekre szállt. Ez az örökösödés figyelmen kívül hagyott számos más 

potenciális örököst, akik mind katolikusok voltak, és előnyben részesítette I. Károly húgának, 

Erzsébetnek a protestáns örököseit, aki V. Frigyes pfalzi herceghez ment feleségül. Az új 

király a német I. György (r. 1714-27) lett. Ekkor James Edward Stuart (a "melegedő 

serpenyős baba") lehetőséget látott arra, hogy a "tizenötök" néven ismert felkelésben 

megkísérelje a Stuart-vonal helyreállítását, amelyet részben a tory párton belül egy erős 

frakció támogatott. A felkelés kudarca a Hannoverek újbóli támogatását eredményezte, és a 

torykat megnyomorította a parlamentben, lehetővé téve a whigek számára a hatalom 

megszerzését, amelyet (részben egy másik sikertelen Stuart-felkelés, a "negyvenötös" miatt) a 

tizennyolcadik század nagy részében megtartottak. 

         I. György általában örömmel bízta a kormányzás feladatát a whigekre, akiknek a 

parlamenti felsőbbrendűség iránti preferenciája 1721-re a miniszterelnöki pozíció 

kialakulásához vezetett, amelyet először Sir Robert Walpole töltött be. Walpole gondos 

politikai manőverezésével II. György (uralkodott 1727-60 között) bizalmát is elnyerte, és bár 

Walpole végül elbukott a hatalomból, neki köszönhető a brit kabinet létrehozása, amely olyan 

miniszterekből állt, akiket a király a miniszterelnök tanácsára nevezett ki, tovább csökkentve 

a király előjogait. III. György (r. 1760-1820) "angolabb" volt (mivel Angliában született), 

mint hannoveri elődei, és aktívabb szerepet vállalt a kormányzásban, és sikertelenül próbálta 

csökkenteni a whigek hatalmát a parlamentben. A whigekhez kevésbé lojális minisztereket 

nevezett ki, például a tapasztalatlan Lord Bute-ot államtitkárnak. Bute népszerűtlen volt, és 

John Wilkes képviselő 1763-ban a North Briton című lapban híres kritikát fogalmazott meg 

vele szemben. Wilkes letartóztatását és az ellene indított egyéb eljárások örvényét követően 

újabb aggodalmak merültek fel a királyi hatalommal és a parlamenti kiváltságokkal való 

visszaéléssel kapcsolatban. A "Wilkes és a szabadság" kiáltások és a számos "Wilkes-klub" 

felemelkedése Anglia-szerte a népi politika új korszakát nyitotta meg. III. György 

uralkodásának hátralévő időszakát az amerikai forradalom, a francia forradalom és a porfíria 

okozta "György király őrülete" uralta. Az 1780-as évek közepétől kezdve György betegségei 

miatt időnként fia, a walesi herceg (IV. György, 1820-30) lett a régens. 

 

 

III. Bíróságok, eljárás és irodalom 

 

1. A Common Law királyi bíróságai 

 

A kora újkori Angliában több tucat bíróság létezett, amelyek közjogi, büntetőjogi és egyházi 

ügyeket tárgyaltak, és a király nevében igazságot szolgáltattak a polgároknak. alattvalói 

számára.12 A Westminster Hallban, a normannok által a tizenegyedik században emelt nagy 

épületben a három királyi common law bíróság négy, egyenként hathetes törvénykezési 

időszakban (Hilary, Easter, Trinity és Michaelmas) ülésezett. Mindegyik bíróságnak különálló 

joghatósága és némileg eltérő eljárása volt a keresetindítás során. A common law szerinti pert 

általában egy serjeant, barrister vagy solicitor indította a számos "keresetlevél" egyikének 

felhasználásával, amelyek formulái a középkorban szilárdan rögzültek. (A serjeant-ok és a 
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barristers, a jogi szakma "felsőbb ágát" képezték ki valamelyik Inn of Courtban - Lincoln's 

Inn, Gray's Inn, Middle Temple vagy Inner Temple -, míg a solicitors, az "alsó ág", kevesebb 

képesítéssel rendelkezett, és nem pereskedhettek a common law bíróságain, bár 

kezdeményezhettek és előkészíthettek ott benyújtandó kereseteket). 13 

        Az iratokat a panaszos a királyi kancellári hivatalból vásárolta meg, és az ügy jellege 

alapján kellett kiválasztani, hogy melyik iratot használják. A helytelenül kiválasztott writ az 

ügy ezen az alapon történő elbukását eredményezhette, ami az angol szokásjogban egyfajta 

"precedenst" hozott létre, az ügyvédek és joghallgatók azon törekvését, hogy meghatározzák 

az érvelésnek azt a formáját, amely a legjobban megfelel az érvelés tárgyát képező kérdésnek. 

Az iratot (egy kis darab pergamen) a megyei seriffnek küldték el, amelyben utasították, hogy 

az alperest állítsa elő Westminsterben, hogy válaszoljon a panaszra. Sok esetben azonban a 

királyi bírák már azelőtt megjelentek a megyékben a (tárgyalandó) Assizes során, hogy az 

ügyet Westminsterben tárgyalták volna (ez az eljárás nisi prius, "hacsak nem azelőtt" néven 

ismert), így a felek általában helyben is meg tudták oldani nézeteltéréseiket. A tizenhetedik 

századra a writ kiválasztásának folyamata egyszerűsödött azáltal, hogy a jogi fikció szerint 

minden kereset egyfajta "birtokháborítás" (más néven "action on the case") volt, ami lehetővé 

tette a felperesek számára, hogy a jogorvoslatok széles körét kérjék egy egységes writ 

segítségével, és szükségtelenné tette a precedens szükségességét a writ kiválasztásában. 

         A legtöbb ügyet tizenkét vagy több emberből álló esküdtszék jelenlétében tárgyalták, 

bár bizonyos ügyekben a bírói testület együtt (en banc) vagy csoportosan (panelek) is 

dönthetett. Az esküdtszék felállítása a seriff feladata volt, és a vagyoni képzettség vagy anyagi 

javak alapján történt, továbbá néhány tagnak abból a közösségből kellett származnia, ahol a 

tárgyalt ügyek történtek. Az esküdteket a képzettség hiánya vagy más olyan tényezők miatt 

lehetett kihívni, amelyek elfogultá tehették volna a potenciális esküdteket. A tárgyaláson az 

esküdtszék vagy a bírák elé végül terjesztett kérdést (exitus) a beadványok alapján határozták 

meg, ami magában foglalhatta az összes vagy egyes tények tagadását (traverse) vagy a tények 

elismerését, de annak tagadását, hogy a felperes jogosult lenne a díjra (demurrer). Az 

ügyvédek kezdetben ezeket a beadványokat a francia jogban mondták fel. (az alperes és a 

felperes szavak ebből a nyelvből származnak), bár a Tudor-korszak végére a szóbeli 

beadványokat felváltották az írásbeli beadványok, amelyeket vagy a tárgyalás megkezdése 

előtt, vagy annak korai szakaszában nyújtottak be. Sok esetben nem volt szükség tanúk 

idézésére, ha a tényeket olyan dokumentumok segítségével lehetett bizonyítani, mint például 

oklevelek, levelek vagy szerződések. 

        Az ügy ismertetése vagy az összes dokumentum benyújtása után az esküdtszék vagy a 

bírák külön helyre vonultak vissza, és ítéletet hoztak. Az esküdtszék a felperes javára hozott 

ítélete általában az alperes által fizetendő pénzjutalmat jelentett, amely a felperes által 

elszenvedett károk értékének és - a bíró mérlegelése szerint - a perköltségének 

kombinációjából állt. Az alperes javára hozott ítéletek azzal járhatnak, hogy a felperesnek 

pénzbüntetést kell fizetnie a kereset benyújtásáért, és esetleg az alperesnek a válaszadással 

kapcsolatos költségeit. Mindkét esetben a tárgyalást vezető bíró enyhítheti a túl magas vagy 

alacsony díjat. Ezzel szemben a bírói ítéletek gyakran nem jártak pénzjutalommal, hanem egy 

másik (és ismertebb) precedensként szolgáltak a jövőbeli ügyek számára. A stare decisis 

doktrínáját követve a bírák obiter dicta (mellékes megjegyzések) és ratio decidendi (a döntés 

alapjául szolgáló törvény) formájában közölték döntéseiket. Ezek a határozatok aztán kötelező 

(mérvadó) vagy tanácsadó (meggyőző) precedenssé váltak az alsóbb fokú bíróságok és más 

királyi bíróságok számára, és a Serjeants' Inns-ben, valamint a joghallgatók az Inns of Court-

ban előadások és vitásbírósági eljárások révén alaposan tanulmányozták őket, hogy 

megtanulják, hogyan érveljenek ügyeikben e precedensek felhasználásával. 

         A hierarchia csúcsán, bár a királyi bíróságok közül a legkevésbé elfoglalt, a Court of 

King's Bench (vagy Queen's Bench, ha az uralkodó nő volt) állt, amelynek élén a Lord Chief 
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Justice of England állt, és két puisne (junior) bíró és több hivatalnok dolgozott benne. A 

királyi bírósági bírákat a serjeants-at-law-ok soraiból nevezték ki, akik általában a király 

(vagy a királynő) tanácsosává való kinevezésük után "selymet vettek". Ez a bíróság volt 

illetékes a királyt vagy alattvalóinak fizikai testét érintő ügyekben, mint például árulás, 

gyilkosság, valamint erő és fegyverek (vi et armis) jelenlétében elkövetett bűncselekmények, 

különösen, ha ezeket Middlesex megyében követték el. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

Middlesexből és Londonból származó bűntettek többségét a common law bírái tárgyalták, 

akik évente körülbelül öt alkalommal ültek az Old Bailey bírósági épületben lévő "Justice 

Hall"-ban, míg más főbenjáró ügyeket a "Newgate Sessions"-ben tárgyalhattak. Ez főként 

azért volt így, mert a városi lakosság olyan nagy volt, hogy a büntetőbíróságoknak 

gyakrabban kellett ülésezniük, és egy meghatározott helyen lehetett). Annak érdekében, hogy 

egyes felperesek azon vágyát, hogy a King's Benchben keressenek igazságot, még akkor is, ha 

más bíróságok is tárgyalhatták volna az ügyet, a bíróság kidolgozta a "Bill of Middlesex"-et, 

amely lehetővé tette, hogy az ország bármely pontjáról érkező panaszosok egy fiktív 

birtokháborítást úgy állítsanak be, mintha az Middlesexben történt volna, és így a King's 

Bench tárgyalhassa az ügyet. A bíróság foglalkozott a király jogi lépéseivel is, mint például a 

praemunire és quo warranto (végzések annak megállapítására, hogy egy egyéni vagy társasági 

jogosítvány jogosult-e egy bizonyos kiváltságra), habeas corpus, a király előjogainak 

állítólagos megsértése (mint például az Öt lovag ügye), és fellebbviteli bíróságként 

szolgált, amely olyan ügyeket tárgyalt, amelyeket tévedési vagy certiorari végzéssel 

kezdeményeztek. 

        A Court of Common Pleas sokkal forgalmasabb volt, mint a King's Bench, mivel szinte 

minden olyan ügyben joghatósággal rendelkezett, amelyben a királynak nem volt érdeke, bár 

a korona itt is indíthatott kereseteket. Ez a bíróság ritkán tárgyalt büntetőügyeket, de a 

tulajdonjoggal, szerződéssel, adóssággal, szabálysértéssel, rágalmazással és személyi 

sérelmekkel kapcsolatos perek széles skálájáért volt felelős. Tekintettel e bíróság 

megnövekedett munkaterhére, volt egy főbírája és négy puisne-bírája (a King's Bench bíráival 

azonos rangúak), és tucatnyi állandó, diszkrét címmel rendelkező tisztviselő - írnokok, 

chirographusok, protonotáriusok, exigenterek, filazerek és mások - látta el a személyzetét. A 

bírák az eléjük kerülő ügyek jellegétől és fontosságától függően ülhettek en banc 

(mindannyian együtt), kisebb csoportokban vagy egyénileg. Ezek a bírák dönthettek 

alkotmányos vagy franchise jellegű ügyekben is (például a Bonham-ügyben (1610), amelyben 

Coke vitatottan kijelentette, hogy a szokásjog (common law) felsőbbrendű, mint a parlamenti 

törvényhozás), jellemzően az olyanok, amelyek nem érintették közvetlenül a királyt. A King's 

Benchhez hasonlóan a feljegyzéseket membránokon, azaz perirattekercseken tartották, és 

minden egyes periódus után bekötötték, megszámozták, kötegelték és tárolták. 

        A Westminster Hall adott otthont a kincstári bíróságnak is, amelynek élén a kincstári 

főbáró állt. Ez a bíróság kisebb és specializáltabb intézmény volt, amely a királyi bevételekkel 

foglalkozott, de nagyjából ugyanolyan létszámú volt, mint a King's Bench (három ifjabb 

báró), mivel különböző nem bírósági feladatokat látott el. A kincstári bárók általában inkább 

pénzügyi kérdésekben, mint jogban szereztek szakmai képesítést, és így alacsonyabb 

státusszal rendelkeztek, mint más common law bírák. A bíróságot számos ügyvéd és 

remembráner is ellátta, akiknek feladatai közé tartozott a koronának járó pénzek és földek 

behajtása, valamint olyan alperesek elleni perek kezdeményezése, akik állítólag tartoztak az 

Exchequer-nek (mint például a Hampden-ügy). Egy quo minus writ keretében a bíróság 

magánpereket is tárgyalt, amelyeket például azért indítottak, hogy egy felperes, aki tartozott a 

koronának, beperelhesse az adósait annak érdekében, hogy képes legyen fizetni a királynak. 

Különösen a Tudorok alatt jöttek létre különféle speciálisabb adóügyi bíróságok, például a 

Court of Augmentations és a Court of Wards and Liveries, amelyek a király előjogával 

kapcsolatos konkrét kérdésekkel foglalkoztak. 
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          A három common law bíróságon pereskedők és ítélkezők számára több jogi 

szakirodalom állt rendelkezésre annak meghatározására, hogy milyen keresetre alkalmas a 

panasz, hogyan kell azt megindítani, és van-e precedens.14 Glanville és Bracton középkori 

értekezései a peres ügyek összeállítását kínálták, és a bírói gyakorlat fejlődését magyarázták, 

felhasználva a bírói tapasztalataikból és a perbeszédekből származó bizonyítékokat. Az 

ügyvédek egy sor "regiszterre" is támaszkodhattak, amelyek a konkrét ügyekben használt 

formulákat és beadványokat tartalmazták. és ügytípusok esetében használt 

formanyomtatványok és beadványok, amelyeket a jegyzékekbe vettek fel. A bírák és az 

ügyvédjelöltek közötti vitákról, a beadványokról és a bírósági diktátumról névtelen 

"évkönyvek" számoltak be, amelyeket a bírósági hivatalnokok, a Westminster Hallban az 

ügyeket meghallgató diákok írtak, vagy a négy bírósági fogadóterem egyikében folytatott 

tanulmányok során az ügyekkel való foglalkozás során keletkezett feljegyzések formájában. 

Ezek a források lényegesen hasznosabbak voltak a precedensek meghatározásához, mint a 

kevésbé részletes vádiratok, amelyekhez egyébként is drága volt hozzáférni, és nehéz volt 

keresni őket. 

       Az évkönyveket végül a XVI. század végi angliai nyomtatási forradalom után a "névre 

szóló jelentések" váltották fel. Az olyan jelentések, mint a Spelman, a Dyer, a Popham és több 

tucat más (gyakran angol jelentésekként ismert) jelentés, amelyeket őrgrófok és bírák írtak 

szolgálati idejük alatt, részleteket közöltek azokról az ügyekről, amelyekben részt vettek, 

vagy amelyekről valamilyen ismeretük volt. Más kötetek, mint például Coke tizenegy kötetes 

Reportsja, az Inns diákjai számára tankönyvvé váltak. Ahogy a jelentések terjedelme és száma 

nőtt, azokat olyan kötetekbe foglalták vagy rövidítették, amelyek néha kommentárokat is 

tartalmaztak a leírt esetekhez. Végül a common law iránt érdeklődő jogászok és laikus 

olvasók értekezéseket és történeti munkákat fogyasztottak. Erre a műfajra olyan jogi titánok 

készítettek példákat, mint Edward Coke (Institutes of the Laws of England, 1628-44), 

Matthew Hale (History of the Common Laws of England, 1713-ban posztumusz megjelent) és 

William Blackstone (Commentaries on the Laws of England, 1766-9). Ezek a források a 

törvényi jogon kívül együttesen szolgáltatták azokat a formulákat és precedenseket, amelyek 

lehetővé tették az ügyvédek számára, hogy ügyeikkel érveljenek, a bírák és esküdtek pedig, 

hogy a szokásjogon alapuló döntéseket hozzanak. 

 

 

2. Megyei és kerületi bíróságok 

 

A több száz ferencvárosi jogkörrel rendelkező megyék és kerületek számos bírósággal is 

rendelkeztek, amelyek a legkülönfélébb ügyeket tárgyalták. Nagyjából évente kétszer, a 

törvénykezési időszakok között a King's Bench és a Common Pleas bírái, valamint néhány, a 

királyi bíróságokon praktizáló serjeant utazott a vidéken, hogy az Assizesben tárgyaljanak 

ügyeket. 15A bírák kétfős csoportokban, ideiglenes királyi megbízások birtokában, több héten 

keresztül hat körzetben mintegy hatvan assizes városba látogattak el. Az esküdtszéki 

prédikációt és a komor emlékeztetőt követően, miszerint a bírák a királyt és az ő törvényeit 

szolgálják, esküdtek jelenlétében tárgyalták a közönséges és büntetőügyeket, amelyeket 

díjfizetés ellenében indítottak. A common law ügyeket, amelyeket általában a rangidős bíró 

tárgyalt, Chancery writ útján kezdeményezték, de nisi prius, vagy a "possessory assizes" 

keretében tárgyalták, amely elsősorban a következőkről határozott a tulajdonjoggal 

kapcsolatos kérdéseket. A nisi prius rendszer megszabadította a peres feleket attól, hogy a 

Westminster Hallba kelljen utazniuk, a királyi bíróságokat pedig attól, hogy a rövid 

törvénykezési időszakok alatt túl sok ügyet kelljen a naptárukban tartaniuk. 

        Büntetőjogi téren az esküdtszéki bírák és esküdtszékeik többnyire bűncselekmények 

miatt emeltek vádat, amelyeket a békebírák vagy a halottkémek (emberölés esetén) 
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kezdeményeztek a tanúvallomások, a tárgyi és közvetett bizonyítékok, valamint a helyi 

nemesekből és nemesekből álló esküdtszék vádiratának kombinációja alapján.16 Egyetlen 

bűncselekmény kivételével (kisebb lopás) elméletileg minden bűncselekményt halállal 

lehetett büntetni. A súlyos bűncselekmények - gyilkosság, nemi erőszak, gyújtogatás, 

betöréses lopás, pénzhamisítás - kivételével a kegyelem általában enyhített büntetés 

formájában mutatkozott meg, a "papság jóvoltából", amelynek során a vádlott egy bibliai 

zsoltárt mondott el, vagy a királyi kegyelemig tartó kegyelemben részesült. Az elítélt bűnözők 

mintegy 25 százalékát, akiknek nem sikerült kegyelmet nyerniük, kivégezték, általában az 

ítélethirdetést követő napokon belül. A kivégzés általános módja a város főterén felállított, 

rögzített vagy ideiglenes akasztófán történő megfojtás volt. A leghíresebb ilyen akasztófa a 

londoni Tyburn Tree volt (1783-ig), ahol az akasztás kiterjedt rituálékkal járt, kezdve a 

"Newgate-i körmenettel", amely a Newgate-től a Hyde Parkig tartó több mérföldes utat 

jelentette. Nőket vagy eretnekeket máglyán égethettek el, másokat vízbe fojtottak vagy halálra 

préseltek, nemeseket és úriembereket pedig kiváltságos módon lefejezhettek (mint I. Károlyt 

1649-ben). Mivel a börtönkézbesítési bizottságok feladata volt, hogy tisztázzák az őrizetben 

tartott személyek ügyeit, az Assizes bírák a városban tartózkodva kisebb ügyeket is 

tárgyaltak, például testi sértéseket, a béke megzavarását, valamint kisebb szexuális és erkölcsi 

bűncselekményeket. 

        A legtöbb vagyon elleni és szabálysértési ügy tárgyalása azonban a világi bírák 

hatáskörébe tartozott, akik a közösségükben tekintélyt élvező, szelíd státuszú és kellő 

vagyonnal rendelkező férfiak voltak. A 17törvényszéki bírák, polgármesterek és más 

tisztviselők ajánlása alapján ezeket a Lord Chancellor választotta ki és nevezte meg az éves 

Békebizottságban. A JP-knek számos jogi feladatuk volt: kivizsgálták a büntetőjogi 

panaszokat, tanúkat hallgattak ki, letartóztatásokat rendeltek el, eldöntötték, hogy egy 

vádlottat óvadék ellenében vagy börtönbe kell-e helyezni, eldöntötték, hogy melyik bíróság 

tárgyaljon egy ügyet, kisebb ügyekben választottbíráskodással segítették a sértett feleket, 

biztosították a közlemények és törvények betartását, és szabályozták a helyi gazdaságot. Kettő 

vagy háromfős csoportokban a Quarter Sessionsben is ültek, a büntetőbíróságokon, amelyek 

évente négyszer üléseztek. (Mivel Londonban nem voltak bírák, a kisebb büntetőügyeket a 

polgármester és az aldermenek a Guildhallban intézték). A vétségek büntetése a 

pénzbüntetéstől és a börtönbüntetéstől (a "Bridewell" javítóintézetek az 1550-es évektől 

kezdve terjedtek el Anglia-szerte) az olyan testi fenyítésig terjedt, mint például a korbácsolás, 

a kéz vagy a fül levágása, a helyi karhatalomban vagy a pellengérre állítás. Az ország egyes 

részein más módszereket is alkalmaztak a társadalmi viselkedési korlátokat átlépő nőkkel 

szemben, mint például a szidás és a kacsázószék. 

         A bírák és a laikus bírói kar más tagjai, és kisebb mértékben a törvényszéki bírák 

munkájuk során számos, a Tudor-korszak végén és a Stuart-korszak elején készült 

értekezésből tájékozódhattak, amelyek terjesztését a nyomdai forradalom segítette. William 

Lambarde Eirenarcha, Duties of Constables, and Compleat Justice (1570-1590-es évek) és 

Michael Dalton Country Justice (1618) című műve például részletes magyarázatot adott a 

bírák, seriffek, halottkémek és esküdtek hatásköréről és felelősségéről, meghatározásokat és a 

bűncselekmények széles körének bizonyításához szükséges "elemeket" tartalmazott, valamint 

ismertette a tárgyalási eljárásokat és a lehetséges büntetéseket. Ezek a szövegek a laikus bírói 

kar számára elegendő útmutatást adtak a feladataikról ahhoz, hogy az ország egész területén 

viszonylag egységes igazságszolgáltatást biztosítsanak, ugyanakkor elegendő mérlegelési 

lehetőséget biztosítottak a helyi normák és erkölcsök alkalmazásához.18 Emellett később a 

parlament egyre inkább elkezdett törvényeket alkotni a büntetőjoggal kapcsolatos 

kérdésekben, különösen az úgynevezett "Véres törvénykönyvet" létrehozó több száz 

jogszabályban, körülbelül 1700 és 1820 között. A kódex a korábbi vétségeket főbenjáró 

bűntetté emelte, és új bűncselekményeket hozott létre olyan körülményekből, amelyek 
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korábban a szokásjog szerint megengedettek voltak, amit úgy tekintettek, mint a parlament 

által az alsóbb rendek proletarizálódását megelőző években a birtokos elit védelmének 

eszközét. A főbenjáró bűncselekmények számának növekedése ellenére azonban 

bebizonyosodott, hogy a kivégzések száma jelentősen csökkent a tizennyolcadik században, 

nagyrészt a tengerentúli birodalomba irányuló bűnszállítás fejlődése miatt. 19 

         Különösen e felmérés első felében (1500-1650 körül) a szokásjogot és kisebb mértékben 

a büntetőügyeket is a megyei, uradalmi, községi, erdei és egyházi bíróságok (vagy "leets") 

tárgyalták, számtalan egyéb jogkör mellett.20 E bíróságok személyzete - elhelyezkedésüktől 

és joghatóságuktól függően (beleértve Londont is) - földesurakból, intézőkből, 

polgármesterekből, végrehajtókból, seriffekből, gyöngyözőkből és egyházközségi 

tisztviselőkből állt, akiknek többsége nem rendelkezett jogi képzettséggel, de néha jelentős 

tapasztalattal a jogi ügyekben. Az általuk tárgyalt ügyek általában olyan csekély 

jelentőségűek voltak, hogy büntetésük pénzbírságra korlátozódott, és esküdtszékre nem volt 

szükség. A két érsek (Canterbury és York) bíróságai a hagyatéki ügyeket tárgyalták, és 

minden püspöknek volt egy-egy konzisztóriumi bírósága, amely az erkölcsi kérdésekkel, 

például a szexuális helytelenséggel foglalkozott, valamint az esetenként őket a közös 

bíróságok, mint például a házassági és fattyúsági jogviták és egyházi vagyont és tisztviselőket 

érintő ügyek. E bíróságok munkájának nagy részét a XVII. század közepétől kezdve a Petty 

Sessions vette át, amelyet szükség szerint egy bíró vezetett, aki a bírósági ülést összefoglalóan 

tartotta. Végül Anglia több független bírósággal is rendelkezett Chester, Durham és Lancaster 

pfalzaiban. Mivel a palatinus lordok alkirályi hatalommal rendelkeztek, bíróságaik a kora 

újkor folyamán jelentős hatáskörrel rendelkeztek az ügyek tárgyalására és a büntetések 

kiszabására. 

 

 

3. A méltányossági és polgári jogi bíróságok 

 

A korábban ismertetett bíróságok a common law-t a common law ügyvédek, bírák és 

esküdtek jelenlétében gyakorolták; vagy a büntetőjogot, amelybe csak a 18. század végén 

vezették be az ügyvédeket. (J. M. Beattie szerint 1780 előtt az Old Bailey-ben a bűntényes 

ügyeknek csak mintegy 4 százalékában vettek részt ügyvédek. 21) Különösen a reformáció 

előtt az egyházi bíróságok a kánonjog egy formáját gyakorolták, amelynek gyakorlóit az 

angol egyetemeken vagy a kontinensen képezték ki. Anglia jogi pluralizmusához tovább járult 

hozzá, hogy számos nem common law joghatóság is létezett. A királyi bíróságokkal 

ellentétben, amelyekben elsősorban az Inns of Courtban common law képzésben részesült 

bírák ültek, a nem common law bírói székekben a polgári jogi képzésben részesült "mesterek" 

domináltak, akik a kontinensen vagy - miután VIII. Henrik 1540-ben létrehozta a regius 

professzori állásokat - Angliában szereztek polgári jogi képzést. 

         A nem szokásjogi bíróságok közül a legforgalmasabb a Court of Chancery volt, 

amelynek élén a Lord Chancellor állt, de személyzete elsősorban mesterekből és 

hivatalnokokból állt. A királyi bíróságokhoz hasonlóan a Chancery is a Westminster Hallban 

ülésezett a törvénykezési időszakok alatt, de olyan ügyeket tárgyalt, amelyek elméletileg 

olyan jogorvoslatot igényeltek, amely a common law szerint nem volt elérhető, és amelynek 

bizonyítása a felperes feladata volt. Emiatt "lelkiismereti bíróságként" vagy "méltányossági 

bíróságként" ismerték, amelynek kevésbé formális szabályai közé tartozott a common law 

bíróságokat jellemző francia és latin jogi nyelv helyett a köznyelvben történő eljárás. 

Korszakunkban a Chancerynek ez a használata nagyrészt fikció volt; a solicitorok által 

támogatott felperesek gyakran azért fordultak ehhez a bírósághoz, mert az ügyeket 

gyorsabban, kizárólag bíró által tárgyalva és alacsonyabb díjakkal lehetett elbírálni, ami 

gyakran hozta a Chanceryt konfliktusba a királyi bíróságokkal, nagyrészt azért, mert ez egy 
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díjalapú rendszer volt. Az ügyek nem végzéssel, hanem a kancellárhoz vagy annak 

képviselőihez intézett számla vagy beadvány útján kerültek a Chancery elé. Hasonló bíróság, 

amelyet szintén mesterek vezettek, volt a Court of Requests. Ennek a bíróságnak az volt a 

feladata, hogy a középszerű és szegény felperesek által kezdeményezett ügyeket tárgyalja, 

akik egyébként nem engedhették meg maguknak a common law bíróságok vagy a Chancery 

előtt indított eljárás költségeit. Mivel a Requests kétes alkotmányos alapokon nyugodott, és 

egyre inkább konfliktusba került a Chanceryvel, az angol polgárháborút követően már nem 

ült. 22Fontos, hogy a Chancery és a Requests a nők számára is lehetővé tette, hogy - annak 

ellenére, hogy más királyi bíróságokon korlátozottabb jogállásuk volt - pert indíthassanak 

urak, hitelezők és férjek ellen. 23 

        A Privy Council tagjai más méltányossági bíróságokat is betöltöttek. Ezek közül talán a 

legvitatottabb a Csillagkamara Bírósága volt, amely azért kapta ezt a nevet, mert a camera 

stellatában, a Westminster-palota mennyezetén csillagokkal díszített teremben ülésezett. 

Bíróságként a tanács a törvénykezési időszakok alatt hetente kétszer ülésezett (szerdán és 

pénteken), és különféle ügyeket tárgyalt, amelyek beadványok útján jutottak a tudomására. Az 

északi részek tanácsát és a walesi hercegség és a walesi márciusi tartományok tanácsát királyi 

előjog alapján hozták létre, hogy a birodalom más részein hasonló ügyeket kezeljenek. Ezek a 

"konciliáris bíróságok" polgári és büntetőügyeket egyaránt tárgyaltak, általában alacsonyabb 

rangú felperesektől, amelyeket első fokon a király valamelyik másik bírósága tárgyalt, vagy 

nem. A panaszok többsége földesurak és bérlők közötti, tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatos 

vitákat, valamint a köz- és pusztasági földek bekerítésének folyamatban lévő folyamatát 

érintette, míg mások, amelyeket a főügyész vitt végig, kisebb büntetőügyeket érintettek, mint 

például lázadás, rágalmazás vagy proklamáció megszegése. Mivel ez a bíróság nem tárgyalt 

esküdtek jelenlétében, a büntetési módok jellemzően pénzbírságra vagy rövid ideig tartó 

szabadságvesztésre, illetve testi fenyítésre - például fülnyírás és orrvágás - korlátozódtak. Az 

általa kezdeményezett súlyosabb ügyeket, mint például a hazaárulás, a szokásjog bíróságai elé 

kellett utalni, hogy az esküdtszék olyan ítéletet hozzon, amely kivégzéshez vezethet. Ezeket a 

"prerogatív" bíróságokat végül alkotmányellenesnek és hatalmukkal visszaélőnek ítélték, és a 

hosszú parlament 1642-es reformjainak részeként eltörölték. 

        Bár ezekben a bíróságokban a polgári eljárásjogot és anyagi jogot alkalmazták, a 

méltányossági joghatóságuk miatt technikailag nem voltak polgári jogi bíróságok. Anglia 

hivatalos polgári jogi bíróságai elsősorban a Lord High Constable és Earl Marshal bírósága, 

valamint a High Court of Admiralty voltak. Az előbbi katonai ügyekben - például árulás, 

dezertálás, gyávaság és lovagiasság - rendelkezett joghatósággal, de a tizenhatodik század 

végén megszűnt. Jelentősebb volt ebben az időszakban az Admiralitás Bírósága. Ez a bíróság 

foglalkozott a nyílt tengeren és a kikötővárosokban előforduló ügyekkel, mint például a 

kalózkodás, a kalózkodás, a zsákmányszerzés, a hajótörés és a kereskedelmi tevékenységek, 

valamint a királyi előjogokat érintő ügyekkel (például a Korona jogosultsága a visszaszerzett 

uszadék és zsákmány egy részére). Az admiralitás foglalkozott az Anglia és más nemzetek, 

például Franciaország és Spanyolország között birodalmi viták miatt felmerülő kérdésekkel is. 

Nem belföldi joghatósága miatt az admiralitás nagymértékben támaszkodott a kontinentális 

Európa ius gentiumára és ius commune-jára. Ezek a törvények a következőket foglalták 

magukban Aquinói Tamás Summa Theologiae című műve, Jusztiniánusz Corpus Juris 

Civilis című műve, Alberico Gentili (az oxfordi polgári jog regius professzora 1587-1608 

között, és rendszeres peres fél az Admiralitás Bíróságán) számos írása, valamint a nemzetek, a 

háború és a béke jogáról szóló írások, amelyeket például Hugo Grotius, Emer de Vattel és 

Samuel von Pufendorf készített. 24 

        A kora újkori Angliában növekvő jelentőségüket bizonyítja, hogy a polgári jogászok a 

Doctors' Commons nevű társaságba szerveződtek, amely intézmény a 19. században is 

működött. E társaság egyik vezető korai tagja, aki a különböző equity és civiljogi bíróságok 
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jogi pluralista jellegét tükrözi, Sir Julius Caesar (1564-1636), a polgári jog doktora volt, aki 

Párizsban és Oxfordban, valamint az Inner Temple-ben szerzett képzést. Caesar 1584 és 

halála között számos, hagyományosan a polgári jogászok számára nyitott tisztséget töltött be, 

többek között a High Court of Admiralty bírája, egy a Requests és a Chancery mestere, 

valamint az államkincstár kancellárja, amely pozíció révén a Privy Council és a Star Chamber 

Court tagja lett. Mivel olyan prominens férfiak, mint Caesar, Gentili és mások, mint John 

Cowell (1594-1611 között regius professzor Cambridge-ben és számos polgári jogi szöveg 

szerzője) aktívan gyakorolták a polgári jogot angol földön, bőséges bizonyíték van arra, hogy 

a kora újkori Angliában létezett a jogi pluralizmus. Nem szabad azonban túlzásba vinni a 

dolgot, hiszen Pococknak igaza van abban, hogy Anglia nagyjából a common law 

hagyományához ragaszkodott. 

 

 

IV. Az angol jog kiterjesztése 

 

 

Különösen a tizenhetedik és tizennyolcadik században az angol jog formái eljutottak azokba a 

régiókba, ahol Anglia kiterjesztette területi birodalmát.25Coke a Calvin-ügyhöz (1606) fűzött 

érveiben írta le ennek a terjeszkedésnek az okait. Bár ezt az ügyet a királyi bíróság bírái előtt 

vitatták meg, hogy meghatározzák a skót alattvalók jogait az angliai földek öröklésére, az ügy 

fő öröksége az volt, hogy iránymutatást adjon a következő jogi és alkotmányos viszonyokra 

vonatkozóan:  a skótok közötti jogviszony a korona és a gyarmatok között. Egy középkori 

jogi képletre támaszkodva, amely minden földet két kategóriába sorolt - hereditas et questus, 

azaz örökölt és meghódított -, Coke azzal érvelt, hogy az örökölt földeket, például Skóciát, 

amelyek a király trónra lépésével természetesen a koronára szálltak, az ott már érvényben 

lévő törvények és alkotmányok szerint kell kormányozni.26 Újításokat csak a helyi hatóságok 

hozzájárulásával lehetett bevezetni, általában valamilyen törvényhozó gyűlés formájában. Az 

újonnan megszerzett földeket azonban meghódítottnak minősítették, mivel nem ősrégi 

örökségből származtak, és erőfeszítések eredményeként szerezték meg őket, bár ez nem 

feltétlenül jelentette azt, hogy a megszerzésükhöz hadviselésnek kellett kapcsolódnia. A 

27meghódított keresztény birodalmak (mint például Írország) továbbra is használhatták régi 

törvényeiket és alkotmányaikat, mivel ezeket a törvényeket - mivel keresztény elveken 

alapultak - ésszerűnek tekintették, bár a király mint hódító fenntarthatta magának a jogot, 

hogy saját belátása szerint megváltoztassa a törvényeket. 28 

        Az örökölt és a meghódított keresztény birodalmakkal ellentétben, ahol a már meglévő 

törvények bizonyos mértékig érvényben voltak, a meghódított hitetlen birodalmakban a 

bennszülött törvényeket "nemcsak a kereszténység, hanem Isten és a természet törvénye 

ellenesnek" tekintették.29 Ezek a törvények a hódítás után azonnal megszűntek, és a korona 

teljesen új törvényeket és alkotmányt kényszeríthetett rájuk, olyanokat, amelyek összhangban 

voltak a keresztény elvekkel és a természeti törvényekkel.30 Bár Coke ebben a határozatában 

nem említette kifejezetten Amerikát, jogi megfogalmazását gyakran kiterjesztették erre a 

régióra. Mivel az Amerikában meghódított területeket vagy hitetlenek lakták, vagy nem volt 

bennszülött jelenlét, és így nem voltak olyan bennszülött törvények, amelyeket el lehetett 

volna törölni, mint például számos karibi szigeten, a hódítóra (vagyis a királyra, mivel az 

alattvalók csak az ő nevében hódíthattak) hárult annak meghatározása, hogy milyen törvények 

és alkotmányok alapján kormányozzák a területet. Coke másutt azt állította, hogy "a 

szokásjog nem avatkozik bele semmibe, ami a törvényen kívül történik tengereken", mert ez 

egy csak Angliában hatályos hazai kódex volt. 31Matthew Hale és William Blackstone a 

következő 150 évben megerősítették ezt az álláspontot.32  Ez nem jelenti azt, hogy a 
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szokásjog elemeit nem lehetett volna Amerikába szállítani, ha azok gyakorlatilag 

alkalmazhatóak, de Angliával ellentétben nem volt kötelező alkalmazni őket. 

       Az angol jog kiterjesztését a tágabb birodalomra (érdemes megjegyezni, hogy az angol 

jog 1535-ben Walesre is kiterjedt) a gyarmati charták azon záradékai engedélyezték, 

amelyekkel a korona 1578 és 1732 között a Brit-szigeteken kívüli kereskedelmet és 

letelepedést engedélyezte. Az alapokmányok felhatalmazták birtokosaikat, hogy - a Virginia 

Company 1609-es alapítólevelének szavaival élve - "mindenféle rendeletet, törvényt, utasítást, 

utasítást, kormányzati és magisztrátusi formát és szertartást hozzanak, rendeljenek el és 

hozzanak létre, amely alkalmas és szükséges az említett gyarmat kormányzatához és 

kormányzatára vonatkozóan". A telepesek azt is megengedték, hogy "hatályon kívül 

helyezzék, visszavonják vagy megváltoztassák" a törvényeket, "ahogyan azt jó belátásuk 

szerint az ottani lakosok javára a legmegfelelőbbnek tartják", és hogy "javítsanak, 

büntessenek, bocsánatot adjanak, kormányozzanak és uralkodjanak minden ilyen alattvalónk 

felett". Ezeket a passzusokat nem úgy kell értelmezni, hogy azok csak az angol szokásjogot 

jelentik, hanem - William Offutt szavaival élve - "a jog számos fajtáját, [és] a jogi érvelés 

típusait, a jogforrások kiterjedt, de nem végtelen skáláját". 33Így a tágabb birodalom 

jogrendszerei magukban foglalták az Angliában működő common, canon, natural, civil és 

equity törvények lenyűgöző választékát, és néha az őslakosok törvényeit is magukba foglalták 

vagy tiszteletben tartották.34 Az 1619-es virginiai gyűléssel kezdődően végül minden 

gyarmaton az angol parlamenthez hasonló szerkezetű és működésű kétkamarás törvényhozás 

alakult ki, hogy az egyedi gyarmati körülményeiknek megfelelő törvényhozást hozzanak létre, 

amely egyben jogforrásként is szolgált. Ezek a birodalmi régiók bíróságokat is felállítottak 

mindenféle bűncselekménytípusra, beleértve az egyházi, polgári, büntetőjogi, tengeri, 

kereskedelmi és zsákmányszerző bíróságokat. 

       Bár a gyarmatok hozhattak olyan törvényeket, amelyek összhangban voltak "az ottani 

hely és nép természetével és alkotmányával", és eltérhettek az angol hagyományoktól, 

ezeknek a törvényeknek mindig "összhangban kellett lenniük az értelemmel, és nem lehettek 

ellenkezőek vagy ellentétesek, hanem a lehető legjobban meg kellett felelniük a mi angol 

királyságunk törvényeinek, statútumainak és jogainak". A charták tehát mind a törvényhozási 

hatásköröket, mind pedig jelentős mértékű jogi függetlenséget biztosítottak a gyarmatoknak, 

az eltérés és az ellenkezés elvének védelmére építve.35 Fontos azonban, hogy az 

esetlegesen ellentétes jogszabályok és törvények, valamint a gyarmatok fellebbezései nem a 

királyi bíróságok előtt kerültek elbírálásra, mivel ezek a bíróságok nem rendelkeztek 

joghatósággal a birodalmi ügyekben. 

       Ehelyett az ellenérzéseket az angol titkos tanácsnak és az először 1634-ben létrehozott 

"külföldi ültetvények" bizottságainak későbbi megtestesüléseinek kellett megvizsgálnia, és a 

gyarmatokról érkező fellebbezéseket meghallgatnia. Amint azt már tárgyaltuk, a tanács a 

korona függeléke volt, a király és előjogai szolgálatában állt, nem pedig a szokásjogéban, és 

ezért - Coke álláspontjával összhangban - a repugnancy-t az angol jogi hagyományok 

összessége alapján ítélte meg. 

       Az egyik ok, amiért a repugnancy és divergencia klauzulákra szükség volt a chartákban, 

az volt, hogy a gyarmatokon élők megtartották azokat az alapvető természetes és polgári 

szabadságjogokat, amelyeket az angol alattvalóság részeként minden alattvaló élvezhetett. 

Ahogy Hale írta az 1650-es években, a telepesek megtartották "azokat az angol 

szabadságjogokat, amelyek a személyükhöz kapcsolódnak". Ezeket a természetes 

szabadságjogokat a kora újkorban számos író, például Coke, Hale és Blackstone írta le, és 

ezek közé tartozott például az élet, a testi épség, az egészség, a jó hírnév és a tulajdon 

védelméhez való jog, valamint az egyesülés, a mozgás és a panaszok szabadsága. E szerzők 

számára ezek a szabadságjogok szigorúan véve nem a szokásjoghoz tartoztak, hanem - 

ahogyan Coke érvelt - "kettős és kölcsönös kötelékhez" kapcsolódtak a király és alattvalói 
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között.36 A király, mint a szuverenitás isteni jogú birtokosa, előjoggal rendelkezett arra, hogy 

örökös hódolatot és hűséget követeljen az alattvalóitól. Azokat, akik ezt nem adták meg a 

királynak, olyan jogorvoslatokkal lehetett sújtani, mint polgári vagy büntetőjogi büntetés, a 

hűség visszaszerzése érdekében tett kezdeményező lépések, vagy akár maga a szuverenitás 

megvonása, lényegében száműzetésbe küldés. Cserébe az alattvalóknak joguk volt királyi 

védelmet várni minden támadó - akár külföldi, akár belföldi - törvénytelen vagy erkölcstelen 

cselekedetével szemben, elméletileg magát a királyt is beleértve. Ilyen esetekben az alattvalók 

élhettek azzal a jogukkal, hogy a királyhoz fordulhattak jogorvoslatért. 

       Ez magában foglalhatta azt is, hogy a király panaszt tett más fejedelmeknél az alattvalói 

nevében, vagy felhasználhatta felsőbb bírósági jogkörét arra, hogy kegyelem, előjog vagy 

kihirdetés útján felülbírálja az alattvalókkal szemben hozott intézkedéseket, és ezt az eljárást 

általában valamilyen formában jóvátétel és kárpótlás követte. A kölcsönös szuverenitásnak ez 

a fogalma nem volt területileg statikus, vagy Coke szavaival élve "nem az ubi [hely] 

kényszerhelyzetében". 37Az uralkodó alattvalóival együtt utazott, bárhová is mentek, 

beleértve Európát és Amerikát is. 

       Az angol jognak a birodalomban elterjedt formája tehát nagyrészt a koronának a szuverén 

hatalomhoz kapcsolódó rendkívüli előjogain és azon a jogán alapult, hogy a védelem 

biztosításáért cserébe minden alattvalójától hűséget követeljen. Ez a birodalmi jogrendszer a 

hannoveri trónutódlásig nem változott jelentősen. Különböző tényezők - például a 

kormányzás iránti hannoveri apátia, a Whig-párt felemelkedése és a kabinetkormányzás 

kialakulása - következtében a brit parlament egyre inkább belekeveredett a gyarmati ügyekbe. 

A tizennyolcadik század első felében a külkereskedelem, a gyakori háborúk és a gyarmaton 

kívüli ügyek miatt a legtöbb birodalmi gondolkodású törvényhozás meghatározó volt. Ezek 

mind olyan hatáskörök voltak, amelyek 1689 után fokozatosan átkerültek a királytól a 

parlamenthez, amit a birodalmi gyarmatok általában elfogadtak az új brit alkotmány 

részeként. Más ügyeket illetően azonban a Parlament Walpole "üdvös elhanyagolás" 

elgondolását követte, amely lehetővé tette a gyarmati törvényhozások számára, hogy továbbra 

is szabályozzák saját ügyeiket, különösen az adózás és a bevételgyűjtés egyéb formái 

tekintetében. 

       A nagy váltás az 1760-as években következett be, amikor a britek területeket szereztek 

Quebecben, Floridában és Kelet-Kanadában, és olyan törvényeket vezettek be, mint a Stamp 

Act (1765) és a Townshend Act (1767), hogy segítsék a terjeszkedő birodalom finanszírozását 

és a francia-indiai háború (1754-63) során elszenvedett veszteségek behajtását. Ez híresen 

hosszadalmas vitákhoz vezetett Angliában és a birodalomban arról, hogy a Westminsterben 

hozott és az egyes gyarmatokra ható parlamenti törvények a gyarmatokra is vonatkoznak-e 

vagy sem. Ahogy Coke megfogalmazása diktálta, ezek a területek mostanra már mind III. 

György által "örökölt", nem pedig "meghódított" területek voltak, ami azt jelentette, hogy a 

gyarmati törvényeket a gyarmati törvényhozásoknak kellett volna meghozniuk. A brit 

parlament jogairól szóló viták a brit parlamenttel szemben a 

       A gyarmati parlamentek e kérdések törvénybe iktatása az amerikai forradalomhoz (1776) 

és a lemondási törvényhez (1778) vezetett, amely nagyrészt visszaállította a birodalmi 

alkotmányt a XVIII. század eleji modellre.38Bár az amerikai gyarmatoknak sikerült 

biztosítaniuk függetlenségüket Angliától, az olyan művek, mint Coke's Institutes és 

Blackstone Commentaries transzatlanti átadása azt jelentette, hogy az egykori amerikai 

gyarmatok erős angol common law jellegzetességeket vettek át. 

 

V. Következtetés 

 

A hagyományokhoz, szokásokhoz és precedensekhez való ragaszkodás ellenére az angol jog 

jelentős fejlődésen ment keresztül a kora újkorban. A vegyes alkotmányos monarchia 
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felemelkedése, a parlament professzionalizálódása és modernizálódása, a parlamenti 

kiváltságok megszilárdulása, valamint a pártok megosztottságának kialakulása és a 

kabinetkormányzás - amelyet együttesen "Westminster-rendszer" néven ismerünk, és amely 

ma már széles körben elterjedt a korábbi angol telepes társadalmakban és másutt is - mind 

ebben az időszakban alakultak ki. Ezek a fejlemények a Tudorok és a Stuartok által okozott 

alkotmányos válságokkal, valamint a dicsőséges forradalom és a Hannoveri dinasztia trónra 

lépésének utóhatásaival egyidejűleg következtek be. Ezek a fejlemények tehát kevésbé 

evolúciós, mint inkább forradalmi jellegűek voltak, amelyeket a korona és a parlament közötti 

válság és konfliktus idézett elő. Másrészt, mind eljárási, mind szerkezeti szempontból a 

királyi és a helyi bíróságok meglehetősen kevés változást éltek át 1500 és 1800 között, az ez 

idő alatt bekövetkezett figyelemre méltó demográfiai, politikai és társadalmi változások 

ellenére. Ez a hagyományokhoz való ragaszkodás nem maradt észrevétlen a XVIII. század 

végén. A leghíresebb, hogy William Blackstone az 1760-as években megvédte Anglia 

hagyományos rendszerét, és támogatta a "jogi fikciók" széles körű alkalmazását az 

archaizmus elkerülése érdekében, míg ellenfele, Jeremy Bentham egy új, haszonelvű 

"pannomion", azaz egy teljes törvénykönyv létrehozását támogatta, amelyben minden egyes 

törvényt a társadalom számára való hasznosságának vizsgálatának vetettek alá. Végül John 

Stuart Mill és mások támogatásával a XIX. század elején a Bentham-féle hasznossági elveket 

alkalmazták a teljes jogrendszerre, ami olyan átfogó változásokat eredményezett, amelyek 

továbbra is tiszteletben tartották az angol jog szokásjogi jellegét, ugyanakkor a 

méltányosságot és a polgári jogot is magukban foglalták. E reformok hatására Angliában 

csökkent a jogi pluralizmus iránti igény, mivel az egységes jogrendszer rugalmasabbá vált, és 

képes volt a legkülönbözőbb jogi kérdések kezelésére, amelyeket a korábbi, korlátozó 

common law rendszer nem tudott befogadni. 
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                                37. Az orosz jog a kora újkorban 
                                                  Marianna Muravyeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A fejezet áttekintést ad a kora újkori orosz jog fejlődéséről. Ebben az időszakban az orosz jog 

határozott modernizáción ment keresztül, amely a XVII. és különösen a XVIII. században 

fokozódott. A jog racionálisabbá, kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá vált. Oroszország aktívan 

részt vett a jog kodifikálásában és rendszerezésében, ami az eljárások szabályosabb 

alkalmazásához és jobb jogalkalmazáshoz vezetett. 

Az orosz jog gyorsan alkalmazkodott a társadalmi, gazdasági és politikai kihívásokhoz, mivel 

állandó felülvizsgálat alatt állt. A jogi szabályok alkalmazása egységesebbé és 

változatlanabbá vált. Az orosz jogrendszer hierarchikussá és bürokratikussá vált, amelyet a 

gyakorlat vagy az oktatás révén szakemberek töltöttek be. E változásoknak köszönhetően a 

XIX. század jogi reformjai lehetővé tették, hogy az Orosz Birodalom jogállammá váljon, bár 

ezt a kortársak és tudósok széles körben kritizálták, sőt gyakran tagadták is. 

Kulcsszavak: Oroszország: orosz jog, modernizáció, autokrácia, eljárás, büntető 

igazságszolgáltatás, jogi szakma, Oroszország 

 

 

 

I. Orosz jogi modernitás: Az oroszországi jogfejlődés: Autokrácia és jogfejlődés: 

Autokrácia és jogfejlődés 

 

 

Az orosz kora újkori jogtörténet a modern jog alapja, és a jogelméleten és a kialakulóban lévő 

jogi hagyományon keresztül egyaránt utat mutat a modernitásba. A XV. század végén a 

Moszkvai Nagyfejedelemség az új, fokozatosan centralizálódó állam központjává vált, lerázta 

magáról a mongol-tatár igát, és szilárdan megalapozta uralmát a szomszédos kisebb 

fejedelemségek és városállamok felett. Moszkva a Kijevi Rusz és a középkori Vlagyimir-

Szuzdal' Rusz utódjaként emelkedett ki, bár keservesen felosztott és feudális háborúkba 

süllyedt. Sikerült azonban folytatni az elkötelezettségét a régebbi törvények, például a XI. 

századi orosz jog (Ruszkaja Pravda) felé, de nyitott volt a római jog befogadására is a bizánci 

jogi kódexek kánoni és polgári jogba való beépítése révén. 

       A tizenhatodik, tizenhetedik és tizennyolcadik századi jogfejlődésnek több fontos kerete 

is van. Az autokrácia és az abszolutista állam keretbe foglalja az egyén és az állam, valamint a 

közjog és a politikai háttér közötti kapcsolatokat más jogi fejlemények számára. A 

centralizáció és a földrajzi terjeszkedés térbeli keretet biztosít a különböző jogi jogrendszerek 

számára. A jobbágyság és a késő feudális gazdaság protopiacgazdasággá való átalakulása a 

tulajdonviszonyok és a tulajdonjog új formáival hatott a magánjogra. Az egyház lassú 

beépülése az államgépezetbe korlátozott erkölcsi rendet és a magánélet rituális ellenőrzését 
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hozta magával. Mindezek a keretek és folyamatok egy nyugtalan és bonyolult modernizációt 

tükröztek, amely Oroszország számára az európai jogi hagyományok alakításában való 

további részvételt jelentette. 

        A kora újkori fő politikai keretrendszer - az autokrácia (szamoderzsavie) - a mongol 

despotizmus örökségének tekinthető.1 Először is, a moszkvai uralkodók megpróbáltak egy 

központosított bürokráciát létrehozni a volt független fejedelemségekből és a főnemességből 

(boyarstvo) származó fejedelmek függetlenségének megszüntetésével, és a cárhoz 

személyesen kötődő szolgálati nemességet (dvorianstvo) létrehozni. IV. Iván (1533-84) és I. 

Péter (1682-1725) mélyreható társadalmi reformokat hajtott végre ennek érdekében. A 

kialakult kancelláriák (prikazy) bürokratikus rendszere átvette az ellenőrzést a társadalmi élet 

főbb szférái felett, és ellátta az állami feladatokat, az igazságszolgáltatás pedig általános 

kiváltság volt, és minden tárca hatáskörébe tartozott. A kancelláriák személyzetét főállású, 

általában örökletes hivatalnokok alkották, akiket gyermekkoruktól kezdve gyakorlati, 

munkahelyi képzésben részesítettek. A moszkovita önkényuralom azonban a képviseleti 

intézményekre támaszkodott, például a földgyűlésre, hogy teret biztosítson a tárgyalásoknak 

és a konszenzusnak. A cárnak volt még a Bojártanács (Duma), amely széles politikai és 

közigazgatási hatáskörrel, beleértve az igazságszolgáltatási jogköröket is, mint államtanács 

működött. A tanácsba való kinevezések az arisztokrata származás szerinti rangsor 

(mestnicsesztvo) rendszerén alapultak. A cár kormányzókat (voevoda) nevezett ki, mint 

közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatokkal felruházott, de a cárnak személyesen felelős 

regionális vezető tisztviselőket. 2 

       Az ideológiai támogatást a "Moszkva-Harmadik Róma" koncepció biztosította, amely a 

moszkvai cárok legitimitási és abszolút hatalmi igényeit szilárdította meg "igaz" ortodox 

elkötelezettségüknek köszönhetően. A cár "isteni jogot" követelt magának az uralkodásra, a 

hatalom és az igazságosság egyedüli forrásává vált. Minden közigazgatási intézmény és 

hivatalnok az ő nevében szolgált, így minden jogi dokumentum (törvények, panaszok, 

beadványok, jelentések stb.) az ő nevében készült. A patrimonializmus és a paternalizmus 

megpecsételte a cár és a nép közötti köteléket, létrehozva a személyre szabott autokrácia 

rendszerét. 3A cárok egy olyan társadalmi és szakmai érzékenységű igazságossági 

koncepcióra törekedtek, amelyben a méltányosságot az (in)egyenlőség tartalmi 

értelmezésének koncepciója biztosította. 

       A tizennyolcadik századra ez a rendszer "abszolutista" szakaszába lépett Nagy Péter 

kísérletével az uralkodói arculat megreformálására, amely az új az uralkodó hatalmának 

legitimációs forrása lett. A megszemélyesített autokrácia átadta helyét az általános jólét 

eszméjének, amely a polgárok gazdasági jólétét, biztonságát és boldogságát biztosította. 

Ennek a "felvilágosult abszolutizmusnak" egyik fő összetevője az a hosszas törekvés volt, 

hogy a törvényességet (zakonnost') az állam működésének alapjává tegyék, és biztosítsák a 

jogi igazságszolgáltatást (pravosudie), amely a méltányosság formalizált megközelítésén 

alapult. 4 

        Az uralkodó elsődleges igazságszolgáltató szerepének biztosítása érdekében az állam a 

jog megszilárdításán és az igazságszolgáltatás és a társadalmi konszenzus biztosítására 

szolgáló egyetemes jogi terek létrehozásán dolgozott. Más kora újkori államokkal együtt 

Oroszország is az igazságszolgáltatási műveletek és büntetési rendszerek monopolizálása felé 

vette az irányt, hogy biztosítsa dominanciáját az igazságszolgáltatásban. A tizenhatodik és a 

tizennyolcadik század között az orosz törvények folyamatos felülvizsgálat és kodifikáció alatt 

álltak. A tizenhatodik század elejére a moszkvaiak a kijevi korszakból örökölt összetett 

jogrendszerrel rendelkeztek, és számos olyan földterület volt, amely immár a moszkvai állam 

részét képezte. A tizenegyedik századi orosz jog (Ruszkaja Pravda) továbbra is a jog egyik fő 

forrása maradt, az 1497-es első egyetemes jogi kódex, a Szudebnik (törvénykönyv) huszonöt 
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cikkelyt kölcsönzött belőle. Az 1550-es és 1589-es átdolgozott változatok a cár felértékelődött 

státuszával és a hatalom további központosításával kapcsolatos változásokat tükrözték. 5 

       A szudebniki tanácsadóként szolgált a bírák számára, meghatározta a szolgáltatások 

díjait, a bűncselekményekért kiszabott büntetéseket, valamint eljárási szabályokat és 

bizonyítási normákat állapított meg. A sudebniki felülvizsgálata során a földbirtoklásról, az 

adósságokról és a zálogosításról szóló rendeleteket is beemelték a törvénykönyvbe, és 

kidolgozták az inkvizíciós eljárást. A későbbi kiadások és az 1606-os összetett változat 

(svodnyi sudenbnik) tematikus fejezetekre tagolódtak, és a bírák számára könnyebbé tették a 

használatát a kereszthivatkozási rendszerrel. A 6szudebniki mellett a kancelláriáknak saját 

"alapkönyvük" (ustavnye knigi) volt, amely a kancelláriák joghatóságára vonatkozó konkrét 

eljárásokat tartalmazta, mint például a Bűnügyi Kancellária (Razboinyi prikaz) esetében: 

1555-6-os és 1616-os alapkönyvei a nyomozási eljárásokat, a bizonyítási szabályokat, a vádat 

és a büntetést ismertették. 

       A korszak legfontosabb kodifikációs mérföldköve az 1649-es konciliáris jogi kódex 

(Ulozsenie) volt, amely egészen 1830-ig a legfőbb és egyetemes jogi kódexként szolgált. Az 

Ulozsenie volt az első kódex, amelyet az ortodox egyház Kormchaia kniga (Pilóta 

(Vezér)könyv) nevű Codex juris canonici című kódexével együtt adtak ki nyomtatásban 1650-

2-ben. Ez a kódex huszonöt tematikus fejezetet és 967 cikkelyt tartalmazott, amelyek minden 

jogi területet szabályoztak. 7A Kormchaia kiegészítette az Ulozsenie-t a joghatóságával 

egyházi ügyek és családjog. Ez a kettő maradt a XVII. század második felében és a XVIII. 

században a jog fő forrása. Az Ulozsénia utáni jogalkotás a cár és a kormány rendeleteinek és 

rendeleteinek formáját öltötte, amelyek a joghézagok pótlását és a közrend szabályozását 

célozták. Ezek összhangban álltak a különböző törvénygyűjteményekkel, mint például az 

1669-es Újonnan kihirdetett cikkelyek, amely egy felülvizsgált büntetőjogi törvénykezés volt, 

és tartalmazott vám- és kereskedelmi szabályokat is rendeleteket, különféle közrendvédelmi 

rendeleteket stb. A személyes rendeletek hagyományát követve I. Péter folytatta ezt a "kézi" 

államirányítást. Péter azonban egy új egyetemes törvénykönyv megalkotására törekedett, és 

1703-ban e célból törvényhozási bizottságot hozott létre, de nem tudta ezt véghezvinni. 

Viszont 1716-ban bevezette az új katonai törvénykönyvet, amely a militarizált szolgálati 

nemesség céljait szolgálta. A Törvényhozó Bizottság azonban folytatta munkáját a meglévő 

jog rendszerezésében, és több kódextervezetet készített, amelyek közül egyik sem került 

hivatalba. Ez a folyamatos jogalkotási rendszerezés azonban, amely a tizennyolcadik század 

nagy részében folytatódott, hozzájárult a jogalkotási technikák fejlődéséhez, és olyan 

kompendiumokat biztosított, amelyekből a bírák és más gyakorlati szakemberek dolgozhattak. 

       Az orosz anyagi jog jelentős változásokon ment keresztül a tizenhatodik, tizenhetedik és 

tizennyolcadik században. Átalakult a késő feudális gazdaság, a jobbágyság és a protopiaci 

viszonyok lassú kialakulásának hatására. Ebben az időszakban a peres ügyek többsége a 

magánélethez tartozott, az ügyletek, a tulajdon és más magánügyek pereskedése. 

Magánszemélyek, családok, közösségek és különböző típusú szervezetek vettek részt 

magánügyletekben kereskedelmi megállapodások megkötése, szerződések kötése, 

tulajdonszerzés, különböző társadalmi státuszok stb. céljából. A társadalmi egyenlőtlenségek 

és a jobbágyság azonban alapvetően befolyásolták a polgári jogot az egyén személyes 

státuszát és a tulajdonviszonyokat illetően. A szerződési jog, a tulajdonjog, az öröklési jog, a 

családi jog és az ügyletek ebben az időszakban aktívan fejlődtek a felsőbb osztályokhoz 

tartozók személyesebb védelme felé. A XV. és XVI. századi szudebniki, valamint az 1649-es 

ulozsenie részletesen szabályozta az egyes birtokokat (nemesség, szolgálati osztály, papság, 

városlakók, parasztok, jobbágyok) és egymáshoz és az államhoz fűződő viszonyukat; átfogó 

szabályokat állapítottak meg a tulajdon, a szolgálat és a szolgaság tekintetében. 

      A jobbágyság miatt azonban a személyiségi jogok kategóriája csak a tizenkilencedik 

században alakult ki megfelelően. Az egyének továbbra is a kiváltságok és a státusz 
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kategóriáiban gondolkodtak, de az államhoz való viszonyuk a "rabszolgákból", ahogyan a 

XVII. században nevezték magukat, "alattvalókká" vált, ahogyan II. Katalin rendeletére a 

birodalomban mindenkit nevezni kellett. Az állam fokozatosan bevezette a kötelezettségek és 

kötelességek világát, így az 1760-as évekre a szolgálat eszméje szilárdan beivódott minden 

társadalmi csoportba. Az 1649-es Ulozsenie a nemességet és a szolgálati osztályt szolgálattal 

és az örökös birtokok és szolgálati földek átruházásának korlátozásával béklyózta meg. A 

polgárokat a városlakók kötötték adófizető kollektíváikhoz kötötték és adókkal terhelték 

őket. A parasztokat a földhöz kötötték. 8 

       Az állam szilárdan monopolizálta az erőszakot, és rendőrállammá alakult át.9 Az orosz 

büntetőjog a magánjogra épülő igazságszolgáltatásból az állam által irányított büntető 

igazságszolgáltatási rendszerré fejlődött, amelynek középpontjában a bűnözés mint 

társadalmilag veszélyes cselekedet állt, amelyet az okozott kár mértékének megfelelően kell 

büntetni. A XVI. század elejétől kezdve a büntetőjog hatálya egyértelműen meghatározásra 

került, és az állam, az egyház, a közbéke, a tulajdon és az egyén elleni bűncselekményekre 

összpontosított. A büntetőjogi felelősség fokozatosan egyéni lett a kollektív helyett, és ez a 

koncepció a tizennyolcadik századra szilárdan rögzült. 

 

 

 

II. A Moszkva és az Orosz Birodalom jogi földrajza 

 

 

A XV. század végére a moszkvai nagyfejedelemnek sikerült megerősítenie hatalmát a 

szomszédos fejedelmek és városállamok felett Közép- és Nyugat-Oroszországban. Más 

európai államokhoz képest Moszkva már akkor is nagy ország volt. A fejedelmek fokozatosan 

alakították ki a központosított államot, és ahogy a nagyfejedelem hatalma kiterjedt az újonnan 

megszerzett tartományokra, okleveleket adtak ki, amelyek megerősítették a Moszkvához való 

viszonyt, vagy különleges kiváltságokat biztosítottak egyes közösségeknek. III. Iván (1462-

1505), fia, Vaszilij (Vaszilij) III. (1505-33) és végül IV. Iván (1533-84) terjeszkedési politikát 

folytatott, hogy még több területet szerezzen kelet felé, ami 1552-ben Kazan' megszerzéséhez, 

valamint a Közép-Volga és a sztyeppe felé történő további terjeszkedéshez vezetett. Ez a 

terjeszkedés a XVII. századra már javában zajlott, és a megerősített határőrvidékeken 

nemcsak oroszok, hanem tatár, mari, mordvin és más őslakos népek elitjei is dolgoztak. A 

további szibériai terjeszkedéssel Oroszország még több őslakos népességet szerzett, miközben 

megpróbálta az ország nyugati és északi részeiről az oroszokat Szibériába visszatelepíteni. 

1547-ben IV. Iván felvette a "Minden oroszok cárja" címet, hogy jelezze a fejedelemségből a 

birodalom elemeit tartalmazó cársággá való átalakulást, amíg I. Péter (1682-1725) 1721-ben a 

császári cím felvállalásával hivatalosan is Oroszországot Orosz Birodalommá nyilvánította. 

       Az ország összetett etnikai és területi összetételével szembesülve az orosz uralkodók 

központosított politikát folytattak e területek irányítására, de az újonnan érkezetteknek 

megadták azt a kiváltságot, hogy megtarthatják saját törvényeiket és joghatóságukat, kivéve, 

ha orosz telepesek és tisztviselők is érintettek. Ugyanez az elv működött a tizenhetedik és 

tizennyolcadik században meghódított nyugati területek esetében is. Észtország, Livland, 

Finnország, Ukrajna és Lengyelország megtartotta a korábbi, a kapcsolatok helyi 

szabályozására szolgáló törvényes statútumait. A különbség abban állt, hogy mivel 

Oroszország a római jogi hagyományhoz tartozott, és számos törvényt és jogi elképzelést más 

európai országoktól vett át, az orosz és a nyugati területek joga közötti különbségek inkább 

technikai jellegűek voltak; a különbségek leginkább a kiszabott büntetés hosszát érintették. A 

keleti népességével Oroszországnak a fogalmi különbségeket kellett felügyelnie a jogi, 

büntetőjogi vagy szokásjogi fogalmak egészének megértésében. Így a sztyeppe és Szibéria 
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számos őslakos lakossága az 1640-ben kodifikált mongol Oirat-törvényeket követte, amelyek 

a polgári és büntetőjogot foglalták magukban, és amelyek nagy hangsúlyt fektettek a nomád 

környezetben fennálló tulajdonviszonyokra, a házasságra és a rokonságra. 10 

       Az igazságszolgáltatás az őslakosok számára - hacsak nem volt szó oroszokról - a helyi 

főnökök kezében maradt, akik saját törvényeik szerint uralkodtak. A kormány ismételten 

emlékeztette a helyi tisztviselőket, hogy "ne tárgyaljanak olyan ügyeket, amelyekben 

őslakosok érintettek". A "bennszülöttek" közül azonban sokan inkább az oroszoktól kaptak 

igazságot. Gyilkosságokkal, feleségeik vételárával, varázslással, rablással és mindenféle 

sérelmekkel kapcsolatos ügyekkel fordultak a vajdákhoz (kormányzókhoz). A vajdák 

hajlandóak voltak tárgyalni ezeket az ügyeket, mert ebben látták a lehetőséget, hogy 

gyengítsék a helyi főnökök befolyását, akiknek lojalitásában kételkedtek, és azért is, mert 

rendkívül jövedelmezőnek találták az alternatív igazságszolgáltatóként való szolgálatot. A 

vajdák azonban továbbra is a helyi törvényeket alkalmazták, hogy mindkét fél számára a 

legbékítőbb pereket biztosítsák. 

        A zűrzavar elkerülése érdekében a kormány 1678 és 1685 között a következőképpen 

rendezte a hatáskörök kérdését: a "vegyes ügyeket" - amelyekben oroszok és őslakosok 

egyaránt érintettek -, a gyilkossági ügyeket és az öt rubelt meghaladó összegű pereket 

kizárólag a vajdák bírálták el; az öt rubeles vagy annál kisebb összegű pereket pedig kisebb 

tisztviselők, általában jászok (adószedők). Amikor helyi ügyekkel foglalkoztak, igyekeztek a 

helyi szokásoknak megfelelően ítélkezni. 

        A tizennyolcadik században az orosz kormány folytatta az őslakosok és az orosz 

telepesek külön joghatóságának kialakítását. A hatóságok azonban inkább az őslakosokkal 

való együttműködést részesítették előnyben, mint az asszimilációt. Az 1728-as utasítás 

elrendelte, hogy minden őslakosnak alá kell vetnie magát a főnökeinek (toyanok vagy 

nojanok). A bírói hatalmat a törzsi bírák (shulengák) gyakorolták. E bíróságok eljárását 

szóban folytatták le, és ezért kevés információ maradt fenn. Elméletileg minden főbenjáró 

bűncselekményt az orosz közigazgatás és bíróságok elé kellett vinni, de a családi vitákat - 

beleértve a "kalimról szóló kicsinyes vitákat" - és a viszályokat a törzsfőnökök és bíróságaik 

elé utalták. Ugyanakkor az orosz hatóságok fenntartották azt a hagyományt, hogy az őslakos 

felperesek ügyeit a saját szokásjoguk szerint ítélték meg. 11 

        Ez a politika nagy jogi sokszínűséget teremtett a birodalomban, lehetővé téve egyrészt a 

helyi érzékenységű jogalkotást, másrészt az egyetemes jogi normák és szabványok betartását. 

Ezért Oroszországnak egészen a XIX. századig nem volt minden etnikai csoportra érvényes 

egyetemes nemzeti joga, és ez a tényező tovább bonyolította a jogi helyzetét. 

 

 

III. Az autoriter állam reformja: Az orosz igazságszolgáltatási rendszer 

 

Az orosz igazságszolgáltatási rendszer viharos múltra tekint vissza. Az eredménytelenségét és 

a korrupciót ért kemény kritikák rendszeres reformokra ösztönözték. Az orosz 

igazságszolgáltatási rendszer, amely szorosan kötődött a közigazgatási reformokhoz, nem volt 

könnyen érthető. A büntető- és polgári ügyekben való joghatóság a XVI., XVII. és XVIII. 

században változott meg, amikor a közigazgatási szervekhez tartozó szakosított bíróságok 

rendszere a közigazgatástól elkülönült egyetemes bíróságok rendszerévé alakult át. 

       A XVIII. század előtti igazságszolgáltatási rendszer a közigazgatási és 

igazságszolgáltatási funkciókat elvileg a prikazy (kancelláriáknak) nevezett közigazgatási 

szervekben gyakorolta, ami a szakbíróságok túlsúlyát és az egyetemes joghatóságú bíróságok 

teljes hiányát biztosította. Ez a rendszer logikusan illeszkedett a társadalmilag és etnikailag 

erősen differenciált orosz társadalomhoz, ahol a társadalmi rendek (szoszlovákia) rendszerét, 

valamint az etnikai hierarchiát gondosan betartották. Ráadásul, mivel számos kancellária 
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további szakmai funkciókkal is rendelkezett, az egyszerű moszkvai lakos bonyolult 

társadalmi-szakmai hálózatok között élt, és többek között az ügy jellegének, valamint saját 

társadalmi és szakmai státuszának, illetve az alperesek és más peres felek társadalmi és 

szakmai státuszának függvényében kellett eldöntenie, hogy miként keressen igazságot. 

        A XVIII. század előtti igazságszolgáltatási rendszer látszólagos bonyolultságában két 

egyetemes hatóság képviselte az államot és az egyházat - a kormányzó (voevoda) és a helyi 

püspök -, akik a moszkvai állam többé-kevésbé minden régiójában jelen voltak. Formálisan a 

kormányzó foglalkozott polgári és büntetőügyekkel, kivéve a vallás és az egyház elleni 

bűncselekményeket, és a laikusok felett gyakorolt joghatóságot a kolostori parasztok és a 

papság kizárásával. A helyi püspök felügyelte az egyházi földeken élő összes embert, és 

döntött a vallás és az egyház elleni bűncselekményekről. Ezeket a joghatóságokat azonban 

nem tartották be szigorúan, és állandó tárgyalásokat igényeltek a két fél között. Általában 

azokon a helységeken, ahol mindkét joghatóság a helyszínen rendelkezésre állt, az ügyeket a 

szokásos eljárás szerint tárgyalták: minden, ami katonákat, tisztviselőket és városlakókat 

érintett, a vajdához került, míg minden más ügy a helyi érsekhez. Azokon a helyeken (például 

távoli katonai településeken vagy kis falvakban, a messzi északon), ahol az egyik joghatóság 

azonnal rendelkezésre állt, minden ügy a legközelebbi bíróhoz került, aki aztán eldöntötte, 

hogy szükséges-e az ügyet továbbítani. 

       Péter igazságügyi reformjai szorosan kapcsolódtak a helyi közigazgatási reformhoz, és az 

orosz igazságszolgáltatás egységesítését célozták; ugyanakkor továbbfejlesztették a 

társadalmi-szakmai joghatóság elvét. A reformok szintén a közigazgatási reformhoz és a 

földrajzi joghatóság átalakításához kötődtek. Az általa létrehozott rendszer logikusnak tűnt, és 

hatékonynak szánták, de nem tartott sokáig, és nem tudott alkalmazkodni a hagyományos 

igazságszolgáltatási eszközökhöz. A kísérleti szakaszban (1707-18) Péter többféle bírósági 

típust is kipróbált. A városokban 1705-ben bevezette a városházákat (ratushi), 1709-ben pedig 

a közigazgatási reform eredményeként az új régiók külön földbírói hivatalokat 

(landrichterskie kantseliarii) kaptak, amelyek a bűncselekményekkel foglalkoztak 1718-ig, 

amikor is megszüntették őket. 

       1718-ban négy bírósági instanciát hoztak létre: az alacsony (első) bírósági instanciát, a 

tartományi és városi bíróságokat (1722-ben eltörölték); a másodfokú, hofgerichts, magas 

bíróságokat (nadvornye sudy, 1727-ben eltörölték); az igazságügyi kollégiumot; és a végső 

fellebbezést a szenátushoz. Nem minden régió kapta meg azonban mindhárom instanciát: csak 

hét nagyváros kapta meg a teljes alsó/felső bírósági rendszert, míg harminckilenc városnak 

csak az alsó bíróságok maradtak. Az egyetlen város, amely teljes rendszerrel rendelkezett, a 

főváros, Szentpétervár volt, ahol volt egy alacsony (akkoriban tartományi) bíróság és egy 

hofgericht (nadvornyi sud), amelyet regionális (gubernskaja) és rendőrségi kancelláriák 

támogattak, amelyek az igazságszolgáltatás végrehajtásával és a köz védelmével foglalkoztak.  

Ráadásul a fő központi intézmények, köztük az Igazságügyi Kollégium és a Szenátus 

Szentpéterváron helyezkedtek el, és ennek következtében az alacsony és a magas bíróságok 

megszüntetése után minden büntető- és polgári ügy az Igazságügyi Kollégiumhoz, sőt 

gyakran a Szenátushoz került elbírálásra. 12 

         Mindenesetre az állami bíróságok rendszere nagyon hamar megszűnt, 1722-től kezdve, 

először azzal, hogy az alacsony bíróságok helyébe regionális (guberniumi) és tartományi 

kancelláriák léptek, majd 1727-ben a hofgerichtsek eltörlésével és az igazságszolgáltatási 

hatáskörök visszahelyezésével a vajdákra és a kormányzókra. Az általános bíróságokkal 

párhuzamosan léteztek és virágoztak a szakbíróságok, vagyis a szociálszakmai bíróságok. Az 

újonnan alapított kollégiumok (Kollegiia, a latin eredetiből oroszra átírva Collegium), 

amelyek a prikazy (kancelláriák) helyébe léptek, mind rendelkeztek bizonyos joghatósági 

jogkörökkel, legalábbis a saját területükön (így például a Manufaktúra-kollégium a gyári 

munkások közötti vagy őket érintő konfliktusokkal foglalkozott, és szükség esetén ügyeiket a 
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többi kollégiumhoz továbbította). Az ügyek nagy része a földekkel és birtokokkal foglalkozó 

és a hagyatéki öröklés érvényességét megállapító Estate Collegiumtól érkezett, amely e célból 

állandó levelezésben állt a Zsinattal a házasságok és válások érvényességéről, különösen a 

bigámia és a házasságtörés eseteiről. A Katonai Kollégium továbbra is rendelkezett a 

katonasággal kapcsolatos joghatósággal a katonai bíróságok (kriegsrechts) saját rendszerén 

keresztül. A városi lakosság felett az általános magisztrátus rendelkezett. A Zsinat ellenőrizte 

a papságot és egyes vallási bűncselekményeket stb. 

        Bár Péter jogi reformja nem hozta létre az általa kívánt rendszert, a társadalmi-szakmai 

bíróságok, különösen a két nagy hagyományos társadalmi csoport - a katonaság és a papság - 

további rendszerezését biztosította. A lakosság többi része számára úgy tűnt, hogy visszaállt a 

korábbi helyzet, amelyben ugyanazok az intézmények gyakorolták mind a bírói, mind a 

közigazgatási funkciókat. Az alsóbb szintű bíróságok funkciói mostantól a regionális 

(guberniumi) és a tartományi kancelláriákhoz tartoztak, amelyek eredetileg közigazgatási 

végrehajtó szervek voltak, és a kormányzóknak, illetve a vajdáknak voltak alárendelve, akikre 

a hofgerichts funkcióit is átruházták, és a régiókban a felsőbb bírósági instanciává váltak. A 

magisztrátusi intézményeket, beleértve a főmagisztrátust is, szintén megszüntették, és 

egyszerű városházákká alakították át, amelyek szintén a helyi kormányzóknak vagy 

vajdáknak voltak alárendelve. A klasszikus rendőrállam szempontjából az 1727 és 1775 

közötti bírósági rendszer nagyon pragmatikusnak tűnik; semmi sem zavarta az állam 

szükségleteinek vertikális végrehajtását. A lakosság számára is meglehetősen ismerős volt. A 

bíróság nem vált függetlenné, de az egyszerű felperes nem gondolta, hogy a bíróság 

függetlensége összefügg az igazságkereséssel. Inkább a bírák hatékonyságához és 

igazságosságához kapcsolódott, ami független státuszuktól független volt. Ami 

igazságszolgáltatási rendszerként kialakult, az alacsony tartományi (voevodskaia), tartományi 

(provintsial'naia) vagy regionális (gubernskaia) kancelláriák voltak (a település státuszától 

függően) a voevodákkal vagy kormányzókkal együtt, mint elsőfokú bírósági szervekkel, az 

Igazságügyi Kollégiumhoz, illetve a szenátushoz való fellebbezés lehetőségével. 

        Ebben a helyzetben a vajdák és a kormányzók szerepe mint az igazságszolgáltatás végső 

forrása vált döntő fontosságúvá, folytatva ezzel a XVII. századi hagyományt. Ők voltak a 

végső címzettjei minden beadványnak, különösen azokban az esetekben, amikor a peres felek 

nem voltak elégedettek a bíró döntésével. Az egyes régiók (guberniák) vagy tartományok 

kormányának összetétele azonban korántsem volt egységes. A helyi közigazgatás általános 

összetétele 1727 és 1775 között a következő volt: az ország régiókra (guberniákra), az egyes 

régiók tartományokra (provincziákra), az egyes tartományok pedig járásokra (ujezd) 

oszlottak. Minden közigazgatási egységnek saját vezetője volt: a guberniumokat kormányzók, 

a többi egységet pedig vajdák irányították. A kormányzónak egy alkormányzó és egy 

kormányzóhelyettes (tovarics), a vajdának pedig egy vajda-helyettes (tovarics) volt. A 

kancelláriák élén egy titkár állt, számos titkárhelyettessel és hivatalnokkal, akik a 

papírmunkával foglalkoztak. A hofgerichts és a tartományi bíróságok megszüntetése után a 

bírák-asszisztensek is a kancelláriákhoz kerültek, és a közigazgatási rendszer részévé váltak. 

Minden kancelláriának több osztálya (povyt'ia) volt, amelyek különböző igazgatási 

területekkel foglalkoztak. Büntetőügyekben a voevoda vagy a kormányzó hozta meg a végső 

döntést; halálbüntetés esetén a voevoda ítéletét a kormányzónak kellett jóváhagynia. A vajdák 

és a kormányzók a magisztrátusokat (ma már városházák - ratushi) is ellenőrizték, amelyek a 

kereskedők és kereskedők közötti ügyekben (a rablások és gyilkosságok kivételével) 

döntöttek. A magisztrátusok e társadalmi csoportok számára első fokon működtek, a 

voevodához vagy a kormányzóhoz való fellebbezés lehetőségével. 

         Katalin tartományi közigazgatási statútuma (1775) hozta létre újra a többé-kevésbé 

egységes és független bírósági rendszert. Ez szorosan kapcsolódott a helyi és a központi 

közigazgatáshoz. Oroszországot mostantól a lakosság száma alapján (300 000-400 000) 
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régiókra osztották. A kialakult negyvenegy új régiót (gubernij) körzetekre (uezdy) osztották, 

amelyek szintén megközelítőleg azonos lakosságszámmal rendelkeztek (20 000-30 000). A 

tartományok (provintsii) megszűntek. A reform célja az volt, hogy az önkormányzatokat 

közelebb hozzák az emberekhez, hogy a lakosságot ellenőrizni és felügyelni lehessen. Minden 

régió egy-egy kormányzót kapott élére. Néhány régió főkormányzót (namestnik) kapott 

ellenőrző funkciókkal. A hatóságok népközelibbé tételének általános tervével együtt egy 

teljesen új igazságszolgáltatási rendszer is kialakult. 

         Katalin figyelembe vette a nemesség kívánságait, amelyeket ékesszólóan fejeztek ki az 

1767-es törvényhozó bizottságban a képviselőiknek adott utasításokban: a helyi közigazgatás 

és igazságszolgáltatás feletti ellenőrzést követelték a társadalmi felosztáson alapuló kollegiális 

választási testületek létrehozásával. 

         Az új bírósági rendszer szilárdan azon az elven alapult, hogy az igazságszolgáltatás a 

társadalmilag meghatározott bíróságokon történik minden egyes birtok esetében. Ezzel 

egyidejűleg egységes fellebbviteli bíróságokat is létrehoztak. A három nagy birtok - a 

nemesség, a városiak és az állami parasztok -két bíróságot kaptak: alacsony és magas 

bíróságokat (kerületi földbíróság (uezdnyi zemskoi) és magas földbíróság a nemesség 

számára; városi magisztrátus és regionális magisztrátus a városlakók számára; és alacsony és 

magas végrehajtási osztályok (pasprava) az állami parasztok számára). Az 

igazságszolgáltatáshoz való eltérő hozzáállást három különböző struktúrát jelölő kifejezéssel 

jelölték: a nemesség megkapta a bíróságot (sud), egy teljes mértékben működőképes és 

relatíve független igazságszolgáltatási intézményt; a városlakók továbbra is egy 

igazságszolgáltatási funkciókkal rendelkező, mindent irányító közigazgatási szervet; az állami 

parasztokat pedig a végrehajtási osztályra (rasprava) küldték, amely eredetileg inkább a 

bűnüldözés, mintsem az igazságszolgáltatás mint olyan irányultságú volt. Mindezen bíróságok 

bíráit azonban elvileg választani kellett volna. Ezek a bíróságok polgári és büntetőügyekben 

egyaránt hatáskörrel rendelkeztek, de a halálbüntetés ügyeit regionális (gubernia) szinten 

felülvizsgálatra (reviziia) át kellett adniuk az újonnan létrehozott Büntetőbíróság Házának 

(palata ugolovnogo suda), amely a Polgári Bíróság Házával (palata grazhdanskogo suda) 

párosult. E házak ítéletei véglegesek voltak, és a szenátushoz fellebbezhettek. Kerületi szinten 

egy másik "bíróságot" is létrehoztak, az alsó kerületi (nizhnii uezdnyi) bíróságot. Ez főként 

rendőri feladatokat látott el, és a kisebb szabálysértések és a helyi kerületek mindennapi 

rendőri feladatainak ellátására hozták létre. 

 

 

IV. A törvényt működőképessé tenni: Trials 

 

 

Ez az összetett igazságszolgáltatási rendszer az eljárás szempontjából meglehetősen 

hatékonyan működött. Az orosz történetírásban szokásos, hogy kétféle eljárástípust 

különböztetnek meg - sud (kontradiktórius/vádlói) és rozysk (inkvizítoriális) -, és a rozysk a 

XVII. század második felében és a XVIII. században a büntetőeljárásban volt a 

legelterjedtebb. Azt is megjegyezték, hogy a polgári és a büntetőeljárás között nem volt 

egyértelmű elhatárolás, legalábbis az 1775-ös közigazgatási reformig. Az 1649. évi jogi 

kódex (Ulozhenie) 10. fejezete "A peres ügyekről" (a kódex leghosszabb fejezete 287 

cikkelyével) a polgári ügyekben (sud) folyó peres eljárásokat szabályozta, míg a 21. fejezet 

"A rablási és lopási ügyekről" az inkvizítori peres eljárásokról rendelkezett. Az inkvizítori 

eljárást az 1669. évi újonnan kihirdetett cikkelyek (novoukaznye stat'i) fejlesztették tovább, és 

állítólag az 1697. évi rendelet rendelkezett arról, hogy az eljárás egyedüli eljárásként legyen 

érvényben. 
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        Péter 1716-ban bevezette a "A perek tömör leírása" (Kratkoe izobrazhenie processov) 

című eljárási törvényt. Ezzel szemben állt az 1723-as "A perek formájáról" szóló törvény, 

amely visszahozta a kontradiktórius eljárást. Ez komoly vitát váltott ki a büntetőeljárás 

folyamatosságáról. Claes Peterson azonban azt állította, hogy itt nincs szó ellentmondásról, 

mivel az orosz jog soha nem tett egyértelmű különbséget a kontradiktórius és az inkvizítori 

eljárás között. Ráadásul az 1716-os törvényt elsősorban a hadsereg számára alkották meg, és 

valószínűleg csak korlátozottan lehetett alkalmazni. Richard Wortman rámutatott, hogy Péter 

terve nem az volt, hogy az eljárást mint olyat megváltoztassa, hanem hogy az új helyzethez 

igazítsa azt azáltal, hogy megpróbálta a nemességet a polgári szolgálatba vonni. A későbbi 

tudósok hajlamosak voltak az 1723-as törvényben egy új irányzat kezdetét látni az orosz 

igazságszolgáltatásban, azzal érvelve, hogy Péter megpróbálta megalapozni az kizárólag a 

kontradiktórius eljárás alkalmazását, de ezeket az illúziókat D. O. Szerov legutóbbi, 2009-es 

munkájában bírálta. Szerov nem vonta kétségbe az inkvizítori eljárás elterjedtségét a péteri 

Oroszországban, és ragaszkodott ahhoz, hogy az 1723-as törvény egyszerű formai 

követelményeket vezetett be a perek egységesítése érdekében. 13 

       A XVI. század és a XVII. század első felének moszkvai peres eljárásai kontradiktórius 

típusú perek voltak, amelyekben a két félre hárult az elsődleges felelősség az ügy 

kezdeményezéséért, a bizonyítékok bemutatásáért és az érvek előadásáért. A bíróságok ritkán 

idéztek be tanúkat; úgy tűnik, a bírák bíráskodtak az eljárás során, biztosítva, hogy mindkét 

félnek teljes körűen lehetősége legyen az ügye előadására. Alkalmanként a bíróság helyszíni 

vizsgálatokat végzett, és további bizonyítékok benyújtását kérte. Ebből alakult ki az 

akkuzatóriumi típusú tárgyalás, amelyet földviták, anyagi károk és egyéb polgári jogi ügyek 

elbírálására használtak. 14Az akkuzatórikus perben a bíró közvetítő erőként működött, hogy a 

felek előadhassák érveiket és bizonyítékaikat, hogy a bizonyítékokat a per szabályai szerint 

értékelje, hogy meggyőződjön arról, hogy tanúkat mutattak be, vagy megegyeztek a tanúk 

számában, hogy ellentmondó vallomások bemutatása esetén keresztkérdéseket és személyes 

szembesítést végezzen, és hogy a tárgyalást olyan ítélettel zárja le, amely ellen egészen a 

cárig lehetett fellebbezni. 

       Az Ulozsenie idején a büntetőeljárásoknak három típusa volt: upravnye (büntető), sudnye 

(peres) és sysknye (inkvizíciós) ügyek. Az upravnye (büntető) ügyek közé tartozott a bírósági 

tárgyalás nélküli büntetés (pravezh), a kormányzati parancsok és utasítások megszegésével 

vagy látható engedetlenséggel kapcsolatos ügyekben. Ezek az ügyek többnyire a tisztviselők 

és hivatalnokok gyors megbüntetésére szolgáltak. A szudnye (peres) ügyek a felperes 

(chelobitnaia) kérelmére indultak, olyan büntetéseket vonhattak maguk után, mint a helyi 

börtönben vagy kolostorban letöltendő ideiglenes (rövid) szabadságvesztés, testi fenyítés és 

pénzbüntetés, és a peres ügyek vádtípusát foglalták magukban (pl. paráznaság, becstelenség, 

kisebb lopás, vagyoni kár vádja). A sziszknye (inkvizítoriális) ügyek vagy a felperes kérésére, 

vagy a helyi tisztviselő által a kapott információ vagy egy harmadik fél jelentése alapján 

indultak; halálbüntetést vagy hasonlóan súlyos büntetést vontak maguk után. Ezek gyilkosság, 

rablás és úgynevezett politikai bűncselekmények (árulás, hazaárulás, istenkáromlás, 

istenkáromlás és boszorkányság, ha a cár és családja ellen irányult) esetei voltak. Mindhárom 

típus megtalálható volt az 1649-es Ulozsenie-ben, és mindhárom fennmaradt a tizennyolcadik 

században is. 

        A törvény szerint voltak szabályok az inkvizíciós módszerek alkalmazására. Az 

inkvizítori eljárást szinte soha nem alkalmazták becstelenség és egyéb polgári konfliktusok 

esetén, míg a lízingbűncselekmények vagy egyéb politikai bűnök esetében. Az 1649. évi 

törvénykönyv gyakran használt olyan formulákat, mint i syschetsia pro to dopriama ("és ez 

teljes mértékben megállapítást nyert") vagy po sudu i po sysku ("peres és inkvizíciós úton"), 

ami azt jelentette, hogy nem a következetes inkvizíciós eljárásra gondolt a törvényhozó, 

hanem bizonyos eljárási módszerekre bizonyos ügyek tárgyalására. Feltételezhető, hogy az 
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inkvizítori eljárást az úgynevezett politikai bűncselekmények és súlyos bűncselekmények 

(gyilkosság, rablás, nemi erőszak, súlyos testi sértés) esetében alkalmazták, az akkuzatóriumi 

eljárást pedig a polgári ügyekben és a tulajdon, föld, szóbeli sértés és kisebb testi sértések 

miatti peres ügyekben. Azt is lehet állítani, hogy ha az inkvizítori eljárást alkalmazták egy 

bizonyos bűncselekmény üldözésére, akkor azt súlyosnak és a közrendet és az 

állambiztonságot fenyegetőnek tekintették, míg az accusatorialis eljárás a rendes peres 

ügyeket jelölte. Másrészt az inkvizítori eljárásra olyan bűncselekmények üldözése esetén volt 

szükség, amelyekben a bűnösség megállapítása nem állt a vádlott érdekében, vagy más 

bizonyítékokat nehéz volt beszerezni. Így az inkvizíciós eljárás, amelynek célja, hogy 

kínzással bizonyítékokat szerezzenek a bűnösség megállapítása, és végül az elkövető 

felelősségre vonása érdekében. Az inkvizitórius eljárás természeténél fogva inkább a vádlott 

gyanúba keveredését, mintsem felmentését eredményezte. 

        A vizsgálat három részből állt: (1) az eljárás és a nyomozás megindítása (eredeti panasz 

vagy feljelentés, az ügy körülményeinek megállapítása, a corpus delicti meghatározása, a 

bizonyítékok összegyűjtése); (2) a tárgyalás, amelynek a nyomozás eredményeinek 

ellenőrzésére, a bizonyítékok értékelésére, a bűnösség megállapítására és az ítélet 

meghozatalára kellett irányulnia; (3) az ítélet végrehajtása.151775-ös közigazgatási és 

bírósági reform előtt nem volt szigorú felosztás a büntetőeljárás ezen részei között, amely 

után a nyomozás és a végrehajtás a rendőrség feladata lett, míg a tárgyalást a bíróságok 

gyakorolták. Ezt megelőzően ugyanez a szerv - a regionális vagy tartományi kancellária- volt 

felelős minden eljárási szakaszért. Mind az inkvizíciós, mind a vádeljárás (vagy 

kontradiktórius eljárás) ugyanazokon a szakaszokon ment keresztül, de technikai 

különbségekkel, főként a kínzás és más kihallgatási módszerek alkalmazása tekintetében. 

        A felsőbb hatóságokhoz és végső soron az uralkodóhoz való fordulás a kora újkori 

Oroszországban az igazságszolgáltatási korrupció és igazságtalanság elleni küzdelem egyik 

leggyakrabban alkalmazott stratégiájává vált. A hatóságokat, köztük a cárt is, elárasztották a 

fellebbviteli beadványok, és rendszeresen adtak ki rendeleteket és törvényeket az eljárás 

átláthatóbbá, rendezettebbé és gyorsabbá tétele érdekében. A fellebbviteli jogszabályok 

módosítása azt is lehetővé tette a hatóságok számára, hogy megerősítsék a bírósági 

hierarchiát, és egy vertikális hatalmi struktúrát hozzanak létre az igazságszolgáltatási és 

közigazgatási rendszerben, amelynek végső fellebbviteli fokozata a cár volt. A fellebbezés 

tehát a helytelen és igazságtalan döntések elleni egyik, a peres felek számára hozzáférhető 

eszközt jelentette. Az állam nevében a tisztességes eljárás és az igazságos döntések 

biztosításának másik eszköztípusa a büntetőügyek felülvizsgálata volt. 

        Az orosz igazságszolgáltatási rendszerben a fellebbezés eredetileg olyan esetekre volt 

fenntartva, amikor a bírákat korrupcióval gyanúsították, és emiatt nem a törvénynek 

megfelelően döntöttek, vagy amikor a peres felek elégedetlenek voltak a bíróság döntésével. 

A Petrinus előtti fellebbezési eljárás a következőképpen működött: A moszkvai kancelláriák 

voltak az elsőfokú bíróságok, amelyek a Bojárok Tanácsához (Bojarszkaja Duma), majd az 

uralkodóhoz fellebbeztek. Büntetőügyekben (gyilkosságok és rablások) az elsőfokú bíróságok 

közé tartoztak az ún. gubnye izby (nyomozóhivatalok), amelyek a vojvodákhoz, illetve a 

vojvodák határozatai alapján a Bűnügyi Kancelláriához fellebbeztek. A Bojárok Tanácsa és az 

uralkodó működött legfelsőbb fellebbviteli szervként a Bűnügyi Kancellária, mint bármely 

más moszkvai kancellária esetében. Az egyházi bíróságok rendszere valamivel bonyolultabb 

fellebbezési eljárással rendelkezett. A helyi érseki kancelláriák voltak az elsőfokú bíróságok, 

amelyek fellebbeztek az érsekhez, majd a pátriárkai kancelláriához és magához a 

pátriárkához. 

        Egyes tudósok úgy vélekedtek, hogy az inkvizítori eljárás keretében tárgyalt 

büntetőügyekben nem volt fellebbezés (mivel az eljárás mint olyan nem tette lehetővé a 

fellebbezést), ami lehetővé tette a rendőrállam számára, hogy gyorsan és hatékonyan kezelje a 
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bűnügyi helyzetet. Az 1672. évi rendelet azonban újra megerősítette a büntetőügyek 

fellebbezését a Bűnügyi Kancelláriához, és kimondta, hogy a bebörtönzött vádlottaknak 

(kolodniki) nem szabad Moszkvába küldeni fellebbezést, hanem hogy helyette egy kivonatot 

kell benyújtani.16 Voltak azonban olyan esetek, amikor a fellebbezés nem volt lehetséges. 

Ezek két esetet érintettek: amikor az ügyet a választott bíróság (Treteiskii sud) intézte el, és 

amikor az ügyet a korábbi (elhunyt) uralkodó alatt rendezték el (ez különösen fontos volt 

politikai, korrupciós és vagyonjogi ügyekben, amikor elítélt tisztviselők és földbirtokosok 

petíciót nyújtottak be az új cárhoz, panaszkodva a halott elődje alatt hozott igazságtalan 

ítéletre). Ugyanakkor a cárhoz közvetlenül petíciót benyújtani büntetés terhe mellett 

(közemberek esetében korbácsütés, nemesek esetében egyhetes börtönbüntetés) tilos volt. Ez 

alól a szabály alól csak a bírák korrupciójának vádja volt kivétel, ebben az esetben a cárhoz 

közvetlenül lehetett petíciót benyújtani. Hamis vádak esetén azonban a kérelmezőt 

halálbüntetés fenyegette, mivel bizonyított vádak esetén a bírákat is ki kellett végezni. 

        Ebben a rendszerben a fő gond a pravda megszerzése volt, ami inkább az igazság és az 

igazság bonyolult kombinációja, és ami szubjektív igazságszolgáltatásként értelmezve 

igazságügyi zűrzavart okozott: a perek évekig tartottak, a kancelláriák túlzsúfoltak és 

túlterheltek voltak a panaszokkal, különösen a fellebbviteli panaszokkal és a hamis vádakkal; 

virágzott a korrupció. I. Péter úgy vélte, hogy a iabednichestvo (hamis vádak) elleni küzdelem 

egyetlen módja az ügyek kötelező felülvizsgálatának újbóli bevezetése. A felülvizsgálat 

állítólag szükségtelenné tette a fellebbezést (vagy legalábbis csökkentette a fellebbezések 

számát), mivel az ítéletet felülvizsgálták, és az összes tényállás gondos ellenőrzése, valamint a 

jogi eljárások és törvények betartása után végül jóváhagyták (vagy visszafordították). 

Péter több legfelsőbb bírói szervet vezetett be, például a szenátust (a legfelsőbb bíróság 

minden polgári és büntetőügyben), amelyet később a zsinat (a legfelsőbb bíróság minden 

egyházi ügyben) és egy külön legfelsőbb bíróság (vyshnii sud) egészített ki, a végrehajtó 

házzal (raspravnaia palata) és az igazságügyi kollégiummal együtt. Mindezek az intézmények 

felülvizsgálati jogkörrel rendelkeztek, és az igazságszolgáltatás szabálytalanságai ellen 

jogorvoslati szervként jöttek létre. 17 

 

 

V. Az erkölcsi rend kikényszerítése: Kánonjog 

 

 

Az orosz egyház az apostoli és az egyházatyák kánonjai, a bizánci jogi kódexek és más 

egyházi írások alapján uralkodott, amelyek mind a Kormchaia knigában találhatók. A 

Kormchaja a bizánci egyházi jogon és a világi törvénykezésen alapult. A bizánci egyházi 

törvényeket különböző nomokanonok néven ismert kompendiumokban fordították le óorosz 

nyelvre. Egy ilyen nomokanon általában tizennégy címet tartalmazott, és a bizánci 

törvénykönyvek tömör kiadását jelentette. A tizenhatodik és tizennyolcadik század között 

használatos Kormchaia a tizenharmadik században keletkezett, a nomokanonok 

szinopszisának szerb nyelvről készült fordításával. Ez a Kormchája nem tartalmazta a 

középkori orosz eredeti egyházi törvényeket, csak a bizánci kódexeket és a klasszikus, a 

skizma előtti kánonokat használta fel. 

       Az egyházi igazságszolgáltatás a XVI. és XVII. században a pátriárkával együtt a 

püspökökhöz és érsekekhez tartozott, mint végső fellebbviteli hatalom. A pátriárka 

megalakulásával a katedrák (egyházmegyék) lassú átrendeződése a XVI. század végétől 

kezdve zajlott, aminek eredményeként 1700-ban egy pátriárkai, tizenhárom metropolitai, hét 

érseki és két püspöki katedra állt rendelkezésre. A pátriárkai egyházmegyét több kancellária 

irányította a pátriárkai kancelláriával együtt, amely az igazságügyi ügyeket intézte. A 

pátriárkai bojárokból és más bírákból (d'iaki és pod'iachie) állt, és a pátriárkai egyházmegyén 
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belül a papság és a világiak felett ítélkezett mind polgári, mind büntetőügyekben, valamint 

egyházi ügyekben. 1667-ben a moszkvai egyháztanács úgy döntött, hogy a kancellária 

személyzetét egyházi bírákkal egészíti ki. Mivel ők a papsággal fognak foglalkozni, a 

kancelláriát két részlegre osztották: egy a papság és egy a laikusok számára. 

        Az 1649-es törvénykönyv és az 1667-es egyháztanácsi határozatok tisztázták az egyházi 

joghatóságot. A törvénykönyv XII. fejezete kimondta, hogy minden, a pátriárka földjén élő 

világi személynek a pátriárkai kancelláriától kell igazságot szolgáltatnia, míg a más földeken 

és más joghatóságok területén élőknek a megfelelő kancellárián kell pereskedniük. Az 1667-

es egyházi zsinat az egyházi pátriárkai joghatóság alá vonta a következő ügyeket: a papság 

minden peres ügye; végrendeletek és tanúvallomások; a gyermekek engedetlensége (XXII: 4, 

5, 6); házasságtörés; a jobbágyok szexuális zaklatása és más "visszaélések" (XX: 80); 

"bármilyen rangú emberek feleségeivel és gyermekeivel való visszaélés"; a plébánia tagjainak 

engedetlensége és rendetlen viselkedése; az egyházi fegyelem megszegése (gyónás 

elmulasztása, templomba nem járás stb.); rágalmazás (valakit fattyúnak, paráznának vagy 

házasságtörőnek nevezni); beschect'e (gyalázat) valakinek a "szeméremtestéhez" való nyúlás 

(derznet rukoiu za tainye udy) vagy a női fejdísz (oprostovolosit') levétele formájában; 

törvénytelen gyermekek; korrupt házasságok (tiltott rokonsági fokon belül); válások; 

örökbefogadás; szökött jobbágyok, ha a tulajdonos birtokán kívül házasodtak vagy kolostorba 

mentek; valamint a moszkvai lakosok és a Moszkván kívüli papság közötti pereskedések. 

        Más egyházmegyékben a papság és a laikusok más-más módon jutottak igazsághoz. A 

kolostorokban a szerzetesek, apácák és a kolostori parasztok a kolostori hatóságoktól kerestek 

igazságot, különösen akkor, ha ezek a kolostorok (mint például a troicszkij, a voznyeszenszkij 

és a novodevicsi) a pátriárkától vagy a cártól egy különleges mentelmi aktus, a nesudimaia 

gramota révén mentességet kaptak. Egyes metropoliták és érsekek (Vologda és Novgorod) 

szintén mentelmi aktusokkal biztosították hatalmukat. Általában e törvények szerint a helyi 

püspök rendelkezett joghatósággal egyházmegyéje papsága felett. Ez a joghatóság azonban 

nem terjedt ki a gyilkosság, rablás, gyújtogatás és lopás főbenjáró bűncselekményeire. A 

püspök joghatósága hasonlított a pátriárkáéhoz a saját egyházmegyéjében. Adrianus pátriárka, 

amikor az egyházmegyei joghatóságot magyarázza Kholmogory és Vaga érsekének, többé-

kevésbé ugyanazt a tárgyköröket említi, mint amelyek az egyházi joghatóság alá tartoznak. 

Az egyházi igazságszolgáltatás felépítése meglehetősen egyszerű volt, és hasonlított a világi 

bíróságokhoz. Minden érsek volt a legfőbb igazságszolgáltató hatóság az egyházmegyéjében; 

egy kolostor apátja (hegumenosz) uralkodott a szerzetesei és a kolostorok földjén élő 

parasztok felett. 

       Konfliktusok esetén az ügy a pátriárka kancelláriájáig terjedhetett. Minden érseknek vagy 

püspököknek saját kancelláriájuk (dukhovnyi razriad) volt, amely több, a papságból és a 

világiakból egyaránt toborzott tisztviselőből állt. Egyházközségi szinten az 

igazságszolgáltatást a helyi egyházközség által választott és a kinevezett papnak alárendelt 

helyi felügyelők irányították, akik más hatósági képviselőkkel együtt a helyi kancelláriában 

(prikaznaia izba) voltak jelen. A püspöki kancelláriának a laikusokból toborzott végrehajtók 

és a papságból toborzott nyomozók (zakazchiki) is dolgoztak, akik saját vizsgálatokat 

folytattak. 

        Ennek a kiváltságos helyzetnek azonban I. Péter rendelete vetett véget, amely a 

pátriárkai kancelláriát bezáratta, és a papságot és a kolostori parasztokat érintő valamennyi 

polgári és büntetőügyet a megfelelő kancelláriákhoz utalta. Bár Péter megszüntette a 

patriarchátust és az egyházat de jure az államnak rendelte alá a Szent Zsinat nevű kollegiális 

irányító testület létrehozásával (eredetileg Spiritual Collegium néven) 1721-ben, az 

egyházmegyei igazságszolgáltatás a XVIII. században is megőrizte formáját. A zsinat lett a 

legfelsőbb bíróság minden egyházi ügyben, beleértve a papság elleni büntetőeljárást is, 

folytatva ezzel azt a XVII. századi politikát, hogy az egyház uralkodik saját papsága felett. Az 
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egyházmegyékben a püspökök megőrizték hatalmukat mint legfőbb hatóság, de a század 

folyamán egyre inkább a Zsinattól függtek. Ez különösen igaz volt a század második felében, 

amikor a papságra és a laikusokra egyaránt kiszabott büntetésekhez a zsinat jóváhagyását 

kellett kérniük. 1726-ra Oroszországban egy metropolita, nyolc érseki és tizenegy püspöki 

katedra volt, de ezek a magas rangú tisztségviselők mind egyenlő státuszúak voltak, annak 

ellenére, hogy eredetileg vertikális hierarchiát akartak létrehozni. Az egyházi kancelláriákat 

konzisztóriumokká vagy dikasztériumokká alakították át (ezeket (érseki)püspöki házaknak 

(arkhiereiskie doma), házi hivataloknak vagy kancelláriáknak is nevezhették). A század első 

felében minden konzisztóriumban három-négy egyházi bíró működött, akiket többnyire 

szerzetesekből vagy "fekete" papokból toboroztak, ahogy őket nevezték, mivel a 

szerzetesrendbe való belépésük után fekete ruhát vettek fel. A század előrehaladtával 

fokozatosan növekedett a hivatalokban a rendszeres, úgynevezett "fehér" papság, vagyis 

azoké, akik nem választották a szerzetességet, és inkább a "laikus" lakosság körében 

maradtak, plébánosként szolgálva. Az 1760-as évek előtt az összes papírmunkát a kancellária 

végezte a titkár felügyelete alatt, aki gyakran szerzetes volt. 

        Péter 1722-ben véglegesen meghatározta az egyházi joghatóságot a bűncselekményekkel 

és az egyházi bíróságok instanciáival kapcsolatban. Az egyháznak most már volt olyan 

hatósága, amely büntetőeljárást indíthatott istenkáromlás, eretnekség, skizma, boszorkányság, 

szentségtörés, megromlott házasságok és válások miatt. A válások ügyében a 

konzisztóriumnak alapos vizsgálatot kellett lefolytatnia; vagyis olyan bűncselekményeket 

kellett kivizsgálnia, mint a házasságtörés és annak "okai", a szökött házastársak és az 

engedély nélküli távollét (ez főként a nőkre vonatkozott, mivel a férfiaknak a nőkkel 

ellentétben nem kellett engedélyt kérniük a házastársuktól, ha el akartak menni valahová), a 

bigámia és annak okai, a kényszerházasságok (a gyermekek kényszerítése a szülők és a 

jobbágyok kényszerítése az urak által), a fátyol viselésére kényszerítés (amikor a férjek 

kényszerítették a feleségeiket a fátyol viselésére, hogy ne csak a válást, hanem a feleségük 

vagyonát is megszerezzék). Minden ilyen esetet, valamint a papság elleni panaszokat a 

támadások, sértegetések, lopások és egyéb kisebb bűncselekmények (beleértve a 

becstelenséget is) miatt a helyi konzisztóriumokhoz kellett benyújtani, míg a püspökök és a 

kolostori szolgák és parasztok elleni panaszokat elöljáróikhoz kellett intézni. Ha az 

igazságszolgáltatás nem volt, vagy a döntés nem volt kielégítő, a panaszosnak a helyi 

püspökhöz kellett fordulnia. Ha a püspök döntése nem volt kielégítő, a Szent Zsinathoz 

lehetett fellebbezni. Megerősítették továbbá, hogy az olyan bűncselekmények, mint a 

paráznaság, a nemi erőszak, a jobbágyasszony megerőszakolása a gazdája által, a vérfertőzés, 

a raptus, a törvénytelen gyermekek, a vérfertőző kapcsolatból született gyermekek és a szülők 

beleegyezése nélküli házasságok az állami bíróságok elé tartoznak. Az egyház 

újraszabályozott joghatóságát most már szilárdan megalapozták az állami törvények. A zsinat 

a papság felett is kiterjedt bírói hatalmat követelt magának, biztosítva az egyházi 

büntetőeljárást még a papság által elkövetett főbenjáró bűncselekmények esetében is, ami 

első pillantásra extra hatáskörökkel ruházta fel az egyházat, és inkább megerősítette, mint 

gyengítette az állammal szemben. 

        Másrészt az egyház nem tartotta fenn a saját parasztjai és világi alkalmazottai feletti 

joghatóságot, akiket 1727-ben elrendelték, hogy a regionális és tartományi kancelláriákon kell 

bíróság elé állítani és büntetőeljárást indítani. A püspökök egyre inkább a központi hatalomtól 

(a zsinattól) függtek. Nem voltak olyan szabadok, mint a moszkvai időkben, hogy 

megbüntessék saját papságukat, mivel a Zsinat gyakran felülbírálta a helyi püspökök 

döntéseit. Másrészt az állam aktívan beavatkozott az egyházi bíráskodásba: a politikai 

bűncselekményekben vagy az úgynevezett "szó és tett" ("slovo i delo") vétkes papokat Péter 

uralkodása alatt a Preobrazsenszkiji Kancellária, 1729-től pedig a Titkos Hivatal (Tainaia 

kantseliariia) azonnal letartóztatta. Anna Ioannovna uralkodása idején (1730-40) a kormányt 
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nagyon aggasztotta a papság körében uralkodó babonaság mértéke; a boszorkányság egyike 

lett azoknak a bűncselekményeknek, amelyeket gyakran átvettek az egyházi joghatóság alól, 

és az állami bíróságokon tárgyaltak a "szó és tett" vád részeként vagy az 1649-es 

törvénykönyv alapján önálló vádként. 

           A század folyamán az egyházi bíróságok szerkezete nem sokat változott. Bár Katalin 

reformjai után is megmaradtak, az egyházi bíráskodás jellege azonban jelentősen átalakult. Az 

állam inkább az egyház lelki tekintélyét kezdte felhasználni, mint bűnüldözési jogkörét: 

papokat hívott fel a bűnözők elmarasztalására, a bűnbánatot kiegészítő büntetésként 

alkalmazta, és kihasználta a gyónási gyakorlatot. A század második felére az egyház inkább 

átengedte a bűnügyi nyomozást a világi hatóságoknak, miközben a korrupt házasságkötésekre 

és válásokra, valamint a bűnbánat megítélésére összpontosított a bűncselekményekért 

elítélteknek; valószínűleg ez jelezte, hogy végleg az állam részévé vált. 

 

 

VI. A jogi szakma és a jogi írástudás 

 

 

A tudósok gyakran állítják, hogy a XVI. és XVII. században Oroszországban nem volt 

bizonyíték a kialakulóban lévő jogi szakmára és a fejlett jogelméletre. Ez a feltételezés a 

nyugati típusú oktatási intézmények, például a jogi karokkal rendelkező egyetemek hiányán 

alapul. Ez azonban számos európai országban nem biztos, hogy így van. Az orosz jogi oktatás 

a tizenhatodik és tizenhetedik században egy bizonyos kancellárián belüli tanonckodásba 

illeszkedett, amely a helyszíni képzést nyújtott a leendő hivatalnokok számára, amelynek 

eredményeként megszerezhették az engedélyt, hogy gyakorolhassák a hivatali 

tevékenységüket. A kancelláriáknak gyakran saját iskoláik voltak. Ugyanakkor az egyházi 

oktatási intézményekben az egyházi jogra való szakosodás részeként elméletibb jogi képzés 

folyt. Az oktatási intézmények megjelenése a XVII. századi Oroszországban szorosan 

összefüggött a központi kormányzat képzett (az államnak és az egyháznak egyaránt dolgozó) 

tisztviselők iránti pragmatikus igényével. 

        A Kijevi Teológiai Akadémiát 1615-ben alapították Kijevben. 1632-ben Filaret pátriárka 

szláv-görög iskolát indított Moszkvában, hogy "a kisgyermekeket görögül tanítsa". Egy másik 

moszkvai iskola is megjelent, miután Mohyla Péter közvetlen ajánlatot tett egy, a kijevi 

akadémiához hasonló iskola létrehozására. Ezt az Andrejevszkij tanító kolostor (uchilischnyi 

monastyr') nevű iskolát 1645-7-ben alapította Fedor Rtiscsev (1626-73), a korszak egyik 

kiemelkedő államférfija magánpénzéből. Rtiscsev több ukrán és fehérorosz "tanult szerzetest" 

hívott meg, hogy a teológiával együtt a "művészeteket" is tanítsák magániskolájában. A 

hivatalos, államilag támogatott iskolák és akadémiák hiányát Moszkvában számos 

magániskolával pótolták, amelyeket mind a papság (gyakran kolostorokhoz kötődve), mind a 

nemesség tartott fenn, mint például Rtiscsev esetében. Ezek mind hozzájárultak a lakosság 

műveltségéhez, amely - ahogy A. I. Szobolevszkij a XIX. század végén hangsúlyozta - 

meglehetősen magas volt a lakosság körében, beleértve a parasztokat is. Végül 1687-ben 

elindult a moszkvai Szláv-Görög-Latin Akadémia, amely az első, a felsőoktatási 

intézményekhez viszonylag hasonló akadémiai intézmény volt. 18 

         Ezek az iskolák és akadémiák nem képeztek jogászokat, és nem is állt szándékukban 

jogot tanulni; a teológiai vallási oktatás révén azonban megalapozták a jogi képzés szilárd 

hagyományát. Ezért amikor a jogi oktatás a XVIII. század második felében meghonosodott, 

valamint amikor Oroszország Péter uralkodása idején külföldi jogtudósokat kezdett fogadni, 

már létezett egy osztálynyi gyakorló jogász, akik mind az egyházi, mind a világi jogban jogi 

képzettséggel rendelkeztek. Ebben az időszakban az állam a törvényhozáson keresztül 

visszaszorította a képviselők alkalmazását a bíróságokon. Az ügyvédek, mint a jogot 
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manipulálni képes magánszemélyek, mind a hivatalos, mind a közösségi szemléletben igen 

kétesnek tűntek. Azok, akik elvállalták a peres felek képviseletét a bíróságokon, általában az 

igazságszolgáltatási rendszerben marginális személyek voltak, a papírmunka formaságaiban 

és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés informális szabályaiban gyakorlott nyugdíjas 

hivatalnokok, vagy gazdag nemesek jobbágyai, akiket arra képeztek ki, hogy uraik érdekeire 

vigyázzanak. A nyugalmazott hivatalnokok gyakran együttműködtek egykori kollégáikkal a 

kancelláriákon ügyfeleik hátrányára, vagy polgári perekben mindkét félnek dolgoztak. 19 

       Általában véve, ami a hivatásos jogi osztály hiányát feltételezi, az többnyire az egyes 

európai országokban, például Angliában, Németországban, Olaszországban és 

Franciaországban kialakult jogi szakma modelljét követi. Különböző okokból az ottani 

ügyvédek úgy alakultak ki, mint közvetítők az állam és a nép között, valamint egy különálló 

igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban, amely Oroszországban akkoriban még nem 

létezett. Mint korábban említettük, az orosz bírósági rendszert összevonták a közigazgatási 

szervekkel, ezért nem volt szükség szűken vett szakosodott ügyvédekre, mivel a jogi 

papírmunkát az általános bürokratikus munkaterhelés részének tekintették. Az orosz 

autokrácia rendszerében azt lehetett mondani, hogy bármilyen dokumentum valójában jogi 

dokumentum volt. Ezért a közigazgatási személyzet jártas volt a jogi dokumentációban, az 

eljárásokban, és jól ismerte a törvényeket és a számos rendeletet, rendeletet és utasítást, 

amelyek a moszkvaiak életét irányították. 

           I. Peter nagyon komolyan vette a tudományos jogtudomány és a professzionális jogi 

osztály eszméit. Ő és utódai ugyan nem bíztak az ügyvédekben vagy magánjogászokban, de 

az államnak dolgozók szakmai színvonalával törődtek. A jogi képzés rendszerének gyakorlati 

célú megszervezése mellett I. Péter igyekezett hozzájárulni a tudomány mint olyan 

fejlődéséhez is, és - valószínűleg a Leibnitzszel folytatott levelezésének hatására - felismerte a 

jogelmélet jelentőségét annak filozófiai értelmezésében.20Amikor a Tudományos Akadémia 

megalakult, Péter az alapító okiratban előírta a történelem és a jog tanítását, és a katedrát 

hamarosan egy német tudós, Christian Friedrich Gross (megh. 1742) vette át, aki 1731-ig látta 

el az erkölcsfilozófia professzori feladatait, amikor visszavonult, hogy diplomáciai 

szolgálatba lépjen. A Tubingenben végzett Gross a természetjog pufendorfi értelmezését 

dolgozta ki. Ugyanebben az időben egy másik német, a königsbergi egyetem doctor legens-je, 

Johann Simon Beckenstein (megh. 1774) foglalta el a közjogi katedrát (1735-ig). Beckenstein 

igen aktívan részt vett az oktatásban, a kutatásban és a gyakorlatban. Meghívták az 

Igazságügyi Kollégium és a Szenátus tagjának, részt vett a korrupciós perekben, és 1727-ben 

véleményezte az új Ulozsénia tervezetét. Egy másik német tudós, Friedrich 

       H. Stube de Piermont (1704-90), aki Beckenstein helyét vette át, Halle-ban végzett, és 

szintén különböző funkciókat töltött be, többek között részt vett a törvényhozási bizottságban. 

Mindannyian a természetjogi elméleten belül dolgozták ki elképzeléseiket, pontosabban 

széles körben Christian Thomasiust és Christian Wolffot használták forrásként. Amikor a 

moszkvai egyetem jogi karát 1755-ben megalapították, a professzorok (különösen Friedrich 

Dilthey professzor, megh. 1781) - mind az orosz, mind a német - folytatták a német jogi 

tankönyvek használatának hagyományát. 21 

        A külön igazságszolgáltatási rendszer létrehozásával kapcsolatban Péter azokkal 

foglalkozott, akiket ezentúl bíráknak neveztek. Azokat a nemesi körből toborozta, 

pontosabban azokból a nemesekből, akik európai műveltséget akartak szerezni, és támogatták 

Péter nyugatiasodását. 1725-re a bíróságok "új" emberekkel voltak feltöltve, akik 

mindannyian rendelkeztek valamilyen nyugati típusú végzettséggel. Az adminisztratív 

személyzetet azonban továbbra is a gyakorlati képzési alapra toborozták. Ráadásul II. Katalin 

nemesi chartája előtt minden orosz bíró a katonaság soraiból került ki, mivel Péter kötelezővé 

tette a katonai szolgálatot. Ezért jogi oktatásuk és képzésük gyakran a katonai 

(kadét)akadémiákon kezdődött, ahol valóban volt kötelező jogi kurzus, amelyet a 
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Tudományos Akadémia professzora tanított. Ez a helyzet lassan kezdett megváltozni, miután 

a Moszkvai Egyetemet 1755-ben megalapították külön jogi karral, és a kar első diplomásai az 

1760-as évek végén léptek állami szolgálatba. 22 

 

 

VII. A modernitáshoz vezető út építése 

 

 

Az orosz jog határozott modernizáción ment keresztül, amely a XVII. és különösen a XVIII. 

században fokozódott. A jog racionálisabbá, kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá vált. 

Oroszország aktívan részt vett a jog kodifikálásában és rendszerezésében, ami az eljárások 

szabályosabb alkalmazásához és jobb jogalkalmazáshoz vezetett. Az orosz jog gyorsan 

alkalmazkodott a társadalmi, gazdasági és politikai kihívásokhoz, mivel a XVI., XVII. és 

XVIII. században folyamatos felülvizsgálat alatt állt.23 Az alapvető kérdés az, hogy az orosz 

jog modern lett-e a modernitás mint diskurzus értelmében, vagy a jogi modernizációról mint a 

régiből az újba való átmenetről beszélünk? Mindkét modell alkalmazható arra, ahogyan az 

orosz jog átalakult a tizenhatodik és a tizennyolcadik század vége között. A jogi szabályok 

egységesebbé és változatlanabbá váltak alkalmazásukban, valamint univerzalisztikusabbá 

(legalábbis papíron, még a jobbágyság helyzetében is). Az orosz jogrendszer hierarchikussá és 

bürokratikussá vált, és szakemberekből állt, akiket vagy a gyakorlat, vagy az oktatás révén 

töltöttek be. A rendszer mélységesen racionalizált volt, és univerzális alkalmazási szabályokra 

reagált. E változásoknak köszönhetően a jogi reformok a XIX. században lehetővé tették, 

hogy az Orosz Birodalom jogállammá váljon, bár ezt a kortársak és tudósok széles körben 

kritizálták, sőt gyakran tagadták is. 
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       38. Gyarmati és őshonos jog a Brit Birodalomomban (1750-1850) 
                                                            Mark Hickford 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet amellett érvel, hogy az őslakos és gyarmati "törvények" a népek és a dinamikus 

politikai-normatív rendszerek vagy episztemikus közösségek összefonódásain belül és azokon 

keresztül születtek és alakultak át. Ezek a mögöttes összetett összefüggések talán nem 

jelennek meg az angol nyelvű, magas szintű értekezésekben vagy a gyarmati bírósági 

határozatokban, nem is beszélve az őslakosok részvételéről a bevezetett gyarmati fórumokon, 

de továbbra is fontos, hogy értékeljük őket. A többszörös "törvényesség" megközelítésében 

tudatában kell maradnunk annak, hogy a már létező közösségek hogyan léptek dinamikus 

kölcsönhatásba a tengeren túlról érkező idegenekkel. E pontok vizsgálata során a fejezet több 

átfogó, egymással összekapcsolódó jelenséget vizsgál: először is, a legfontosabb joghatósági 

feszültségeket (beleértve a "védelem" fogalmához kapcsolódó feszültségeket); másodszor, a 

terület irányítására vagy kezelésére irányuló stratégiák alakulását; és harmadszor, a 

tulajdonosi érdekek szabályozását. 

Kulcsszavak: őslakos törvények, gyarmati törvények, szokás, találmány, területi jogok, 

bennszülött jogcím, jogi pluralitás, joghatósági politika és feszültségek, jogalkalmazó 

közösségek, védelem. 

 

 

 

              I A "többszörös törvényesség" és a "variációk birodalmának"  

          érzékenysége és módszere 

 

 

A birodalom joggyakorlata a különböző terek és természeti erőforrások vagy tájak, például 

torkolatok, szigetek, kikötők és síkságok közötti kölcsönhatások vagy versenyek során alakult 

ki.1 Ebben az összefüggésben a "jog" a gyarmati és az őslakos népek közötti cserekapcsolattá 

válik a katonai akciók és a gyarmatosítás kényszere miatt, valamint a különféle diplomáciai és 

jogi intézmények létrehozásával, amelyekben a jog a vitarendezés vagy a bonyolult helyzetek 

koordinálásának eszközeként jelenik meg az együttélésben (a háború és a diplomácia mellett). 

Ahogy az erőfeszítések megsokszorozódtak és változatossá váltak,  amikor arra törekedtünk, 

hogy értelmet adjunk ezeknek a kölcsönhatásoknak és az emberek különböző útjaik során 

történő kereszteződésének - hogy elbeszéljük és elemezzük őket -, előtérbe kerültek az 

emberekkel és a helyekkel kapcsolatos kormányzási kérdéseket érintő joghatósági politikák, 

amelyekben a telepesek és az őslakosok csoportjai különösen formáló erőket képeztek. 

       Ez a fejezet ezt három ponton keresztül mutatja be: először is, a legfontosabb joghatósági 

feszültségek (beleértve a "védelem" fogalmához kapcsolódó feszültségeket is); 2másodszor, a 

területi kormányzás stratégiáinak alakulását vizsgálja, harmadszor pedig a tulajdonosi érdekek 

szabályozását. Ezek a dimenziók kapcsolódnak egymáshoz - egyrészt a tulajdonjogok 

feltételezik a joghatósági és normatív rend jelenlétét az őslakosok poliszaiban -, de e kérdések 

kihasználása hasznos feladat annak bemutatására, hogy a brit birodalmak hogyan birkóztak az 
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őslakos és a gyarmati politikai keretek közötti metszéspontokkal. A mintázatos variációk 

birodalma tárul fel, és a XIX. században is láthatóvá teszi a formatív jogi konfliktusokat vagy 

vitákat. E fejezet keretein belül ezeket a pontokat nem lehet átfogóan megvizsgálni. 

Legfeljebb néhány témát lehet felismerni, és figyelmeztetéseket lehet megfogalmazni. 

Változások, törések és folytonosságok láthatók. A különböző pillanatokban a kölcsönhatás 

helyszínei és emberi konfigurációi változatosak voltak, az utóbbiak például a vándoroktól 

vagy telepesektől, bálnavadászoktól vagy partraszállítókatól, misszionáriusoktól, 

kereskedelmi kereskedőktől vagy a gyarmati közigazgatás tisztviselőitől a törzsi közösségek 

különböző motivációkkal működő alcsoportjaiig terjedtek. 

        A következőkben Nagy-Britannia proteánus birodalmát vagy birodalmait vizsgáljuk, 

amelyek 3önmagukban vagy önmagukban is kiterjedt értékelés és újraértékelés tárgyát 

képezik, ahogy a tudósok újra és újra megvizsgálják sokrétű tulajdonságait az idők során és az 

idők folyamán. A téma tanulságos megfigyelésekre késztet azzal kapcsolatban, hogy "a 

formális és informális birodalom hogyan képezte a jelenségek szállításának [a] járművét, 

biztosítva, hogy azok [a jelenségek] kitörölhetetlenül ferdék és módosuljanak a folyamat 

során".4Régóta felismerték, hogy a formalizált jogi függőségek, beleértve a letelepedési 

gyarmatokat is, nem ragadják meg a befolyás informális birodalmainak tágabb felfogását, 

amelyek a kereskedelem vagy a pénzügyek által közvetített összetett vagy árnyalt 

kapcsolatokon alapulnak, a helyi kohorszokkal való együttműködéssel együtt.5 Ez a esszé 

elismeri a területhez és népekhez fűződő birodalmi kapcsolatok sokféleségét, de különösen az 

angol nyelvű gyarmati létesítményekre összpontosít, amelyeket olyan térként értelmezünk, 

ahol a bevándorló európaiak csoportjai új politikai közösségeket alapíthatnak. Azok az indiai 

helyszínek, ahol 1661-től kezdve európai gyárakat létesítettek, az átfogó narratíva fontos 

részét képezték. Ennek oka, hogy a gyarmati és az őslakos törvények szövevénye, azok kusza, 

interaktív kialakulása és újrapolírozódása, valamint az, hogy miként lehet ezeket a 

kereszteződéseket operacionalizálni (vagy nem), beleértve az intézményi tervezés formáit is, 

hangsúlyos próbatétel volt a kelet-indiai plurális jogrendekben (bár az ilyen esetek 

gazdagságát itt alig lehet megragadni). George Cornewall Lewis szerző 1841-ben így érvelt: 

"A gyarmat helyesen egy országhoz és politikai közösséghez tartozó személyek olyan 

csoportját jelöli, akik, miután elhagyták ezt az országot és közösséget, új és különálló, 

független vagy függő társadalmat alkotnak valamely teljesen vagy csaknem lakatlan területen, 

vagy ahonnan kiűzik az ősi lakosokat".6 Általánosságban elmondható, hogy a különböző 

jogrendszerek és diszciplináris műfajok történészei az őshonos jogi normák és az őshonos jogi 

normák közötti kapcsolatok változatosságával vitatkoztak.  Néhányan összehasonlító (két 

vagy több korabeli nemzeti szintű joghatóságon alapuló kutatás vagy annak alegységei, 

például egyes gyarmatok vagy tartományok) vagy birodalmi-metropolisz jellegű 

kitekintésekkel foglalkoztak. Néhányan egy adott joghatóságot világítottak meg bizonyos 

pillanatokban vagy időszakokban jelentős részletességgel, legyen az Új-Dél-Wales, Bengália 

vagy a foki gyarmat.7 Megint mások a szellemi gondolkodás olyan aspektusait vagy konkrét 

témákat vizsgáltak, amelyek több területre is vonatkozhatnak. 

 

 

1. Megjegyzés a módszertanokról 

 

Kezdetben azonban a módszertan érzékenységének kérdése is felmerül. A formális jogi 

szövegeken alapuló jogtörténetekbe belekeveredhetnek az emberi kapcsolatokról szóló 

feltételezések, amelyek nincsenek összhangban a helyszínen tapasztalható aszimmetriákkal, 

elsimítva az egyébként ellentmondásos vagy zavaró valóságot, és ezáltal nem adnak elegendő 

súlyt az őslakos közösségek katonai és politikai erejének. Ezek a mögöttes anyagi tényezők és 

azok következményei a szövegek ellenkező értelmezésére - mondjuk, a szerződések (mint Új-
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Zélanddal 1840-ben vagy az indiai Allahabadban 1840-ben, illetve az indiai 1765), 

8proklamációk (mint például az 1763. októberi királyi proklamáció a brit Észak-Amerikára 

vonatkozóan), bírósági határozatok, törvényhozási rendeletek - komoly nehézségeket okoztak 

a jogtörténetekhez való hozzáférés során. 9Ez nem utolsósorban az európai jogtudományi 

keretekben implicit vagy explicit módon megjelenő, az őslakos társadalmak alárendeltségének 

feltételezése miatt volt így, ami aztán átragadhatott egyes tudósok elemzéseire a különböző 

régiókban. A kihívás továbbra is az, hogy miként lehet hozzáférni és visszanyerni e 

kapcsolatok egyébként rejtett dinamikáját és huzalozását anélkül, hogy magukat a történelmi 

szövegek, a fennmaradt töredékek vagy szilánkok alkalmi feltételezései közé szorulnánk. A 

források kritikusabb olvasására való fokozott érzékenység ellenére továbbra is fennáll a 

veszélye annak, hogy a kapcsolatokat az átfogó birodalmi jogi igényeken belüli őshonos 

szubszidiaritás vagy alárendeltség viszonyaként jellemezzük. Ennek fényében a 

jogtörténetben a belső vagy belső doktrinális elemzésre való összpontosításnak kétségtelenül 

megvannak a maga korlátai, hacsak nem vagyunk tekintettel a kornak és a helynek sajátos, 

jogilag alkalmazható eljárásokra és jogorvoslatokra. 10 

       Itt David Ibbetson jól megfogalmazott mondanivalója helyénvaló. A jogi doktrína 

"jelentős mértékű meghatározatlanságot" enged meg, így "a történész számára mélységesen 

elhibázott, ha megpróbálja alkalmazni a jogászok technikáit a "helyes" jogi szabály 

azonosítására egy gyakorlati probléma megoldására".11 Továbbá a bíróságok étvágya 

bizonyos eljárások vagy jogorvoslatok újítására és fejlesztésére korlátozott lehet. Vagyis egy 

dolog a doktrinális tartalom mérlegelése. Egészen más dolog továbblépni és megvizsgálni a 

bíróságilag szentesített jogorvoslatok forrásaként való használatának működési vagy 

intézményi lehetőségeit, szemben azokkal, amelyek a jogorvoslat vagy elismerés politikai 

forrásaihoz, például a tárgyalásos megállapodásokhoz vagy az őslakosok tanácsaihoz és 

bizottságaihoz fordulhatnak (a jogászi nyelvezet vagy kifejezésmód használata ellenére). 12 

       A másik, jól felfogott, de nem mindig betartott szempont, hogy a tartalom ne ejtsen 

csapdába, és ne fogadjuk el a kapcsolatokról alkotott elképzelését hihetőnek vagy a 

gyakorlatban szükségszerűen bekövetkező események utánzásának. Mint köztudott, az angol 

nyelvű szöveges forrásokban, amelyekre a jogtörténetek támaszkodnak, sok mindent átitat - 

akár kifejezetten, akár hallgatólagosan - az őshonos társadalmak és normák alárendelt vagy 

burkolt státuszának érzése. A "védelem" nyelvezete az egyik ilyen trópus, amely a "védelem" 

feltételezésének a vonatkozó szövegben az egyik fél részéről a felügyelet vagy a 

szupervízió kifejeződik, még akkor is, ha a kapcsolat anyagi aszimmetriái a gyakorlatban 

teljesen felforgatják vagy aláássák a védelem fogalmát, ahogyan az egy formalizált jogi-

politikai szövegben megjelenik. Hasznosnak bizonyul, ha az érdeklődésre számot tartó 

jelenségek körét az angolszász nyelvterületen "jogi"-nak tekintett pozitivista kijelentéseken 

vagy eredményeken - törvények, bírósági határozatok, rendeletek - túlmenően kibővítjük és 

diverzifikáljuk, hogy több olyan helyszínt vagy elkötelezettséget vegyünk figyelembe, ahol az 

őslakosok és mások összefognak, és egymással együtt és egymásnak kellemetlenséget okozva 

bánnak.13közelmúltban egyes tudósok, akik nem csak akadémiai történészi háttérrel 

rendelkeznek, hanem a jog és a politikai gondolkodás intellektuális történeteivel is keveredtek 

(mint például a J. G. A. Pocockhoz vagy Quentin Skinnerhez köthető úgynevezett cambridge-

i iskola, és most Paul McHugh, kifejezetten a jogtörténetben), 14megpróbálták megnehezíteni 

vagy megfejteni ezeket a feltételezéseket azáltal, hogy újra foglalkoznak a jog és a politika 

sokszínűségével és többrétegű pluralitásával. Ez egy létfontosságú érzékenység, amellyel 

megközelíthetünk egy olyan módszertant, amely lehetővé teszi a kéziratos és egyéb szöveges 

források sokféleségének kellő szigorral történő összegyűjtését. Ez adta McHugh nagy hatású 

munkáját az őslakos közösségekről és az angolszász common law-ról. 15 

        A pocockiánus technika, ahogy McHugh, valamint az ezeket a megközelítéseket 

Ausztráliában és Új-Zélandon belül (akik mindannyian saját utat jártak be) kiegészítő 
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technikák szerint 16a jogi forrásokat egy adott nyelvi játék, műfaj vagy idióma lépéseként 

tekintik, ami lehetővé teszi és ösztönöz bennünket arra, hogy kritikusan elemezzük és 

helyezzük el ezeket a szövegeket vagy kifejezéseket tágabb, idősebb kontextusokban. Ez 

felveti azt a kérdést, hogy vajon az olyan európai fogalmakat, mint a "szuverenitás" és a 

"tulajdon", lehetett-e vagy hogyan lehetett alkalmazni a gyarmati tárgyalások során, amikor 

ezek olyan alapvetően a sajátosan európai történelmekbe voltak bezárva, és még ott is vitatott 

értelmezéssel rendelkeztek. A jelentések lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük a 

jelentésváltozásokat és -változásokat, valamint a "fordítás" formáit, ahogy ezek a jelentések 

egyik helyről vagy kontextusból a másikba kerültek, vagy ahogy a szerzők finomították és 

kiigazították a szövegek jelentését bizonyos körülményekhez képest, szemben másokkal. A 

kapcsolódó módszertanok, amelyek közül néhány nem független az antropológiától vagy a 

hermeneutikától, például lehetővé tették az örökölt angolszász jogi feltételezések vagy 

képzelgések megfordítását vagy tesztelését a gyarmati-őslakosok és a gyarmati-őslakosok 

között.  Christopher Tomlins találóan beszél a "többszörös törvényességről".17 Lauren 

Benton megemlíti és értékeli a "jogi sokszínűséget".18 Ezek a kifejezések olyan látásmódot 

mutatnak, amely az őslakos és gyarmati törvények és történelmük összetett összefonódását 

vagy együttélését olyan módon közelíti meg, amely tiszteletben tartja, hogy a korábban létező 

autonómiák mikroszinten nem kerültek egyszerűen vagy gyorsan háttérbe. A folytonosság és 

a megszakítottság szálai láthatók, beleértve a háborúk és a demográfiai válság okozta 

megszakításokat is. 

 

 

2. Figyelmeztetések 

 

 

Ezek a módszertani utak legalábbis a birodalmi és gyarmati látásmódok sokrétű, gyakran 

összekeveredő nézőpontjából nyitva álltak, ahogyan azt Frederick Madden korábbi 

tanulmányai bőségesen nyilvánvalóvá tették.19 Mégis az a helyzet, hogy még mindig ritkán 

tárják fel és követik őket. Valójában a különböző diszciplináris megközelítések közötti 

vezetőképesség nem olyan könnyű, mint szeretnénk, a történetírói irodalmak fontos, mélyen 

vagy sűrűn kutatott hozzájárulásait nem feltétlenül olvassák vagy használják fel a korábbi 

feltételezések finomítására vagy hangsúlyos tesztelésére. Mivel a szélesebb körű, másodlagos 

művek előállításának piacvezérelt tendenciája továbbra is fennáll, azt tapasztalhatjuk, hogy a 

levéltári és egyéb gyűjtemények feltárásának igénye nem kap megfelelő ösztönzést. A 

szellemtörténeti tanulmányokból származó meglátások, akár az intézményi tervezést és 

gyakorlatot az intellektuális diskurzusból származó meglátásokkal vegyítő 

birodalomtörténetekben (beleértve Jon Wilson munkáját Bengálról és Biharról Kelet-

Indiában), akár más műfajokban, például Ian Hunter ius gentiumra (egy regionális eredetű 

európai nemzetjog) vagy polgári filozófiára vonatkozó nagyhatású hozzájárulásaiból 

meríthetünk újszerű perspektívákat.20 Az olyan kulcsfogalmak, mint a "szuverenitás" 

Európán belüli regionális és vitatott jellege miatt aligha lehetett egyértelműen alkalmazni a 

gyarmati környezetben. Hasonlóképpen (ahogyan Pocock érvel) a jog és a történelem maguk 

is meglehetősen új keletű tudományágak voltak Európában, és különböző módon foglalkoztak 

a múlttal (például a common law története esetében egy "ősi alkotmány"). Ezek a technikák a 

jog és a történelem közötti kapcsolatok modellezésének sajátos módját szolgáltatták.

 amelyek aztán a gyarmati környezetben felhasználhatók voltak arra, hogy elfedjék a 

hódítás vagy a hatalomnak az őslakos közösségek megzavarására vagy visszaszorítására való 

felhasználásának tényét. Eközben a "hódítás" inkább a ius gentium, mint a szokásjog fogalma 

volt, a ius gentium pedig a gyarmati kapcsolatok katonai-diplomáciai nyelven történő 

kezelésének eszköze, nem pedig (azonnal) a szokásjog nyelvén. 21 
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        Van egy másik módszertani kockázat is. A "jogtörténet", vagyis az a tendencia, hogy a 

történelmi forrásokat instrumentálisan használják fel a kortárs jogi célokra vagy érvelésre, 

problémásnak és tartósnak bizonyult, annak ellenére, hogy a közelmúltban többször 

figyelmeztettek erre.22A rendezetlenségeket vagy az átfogó narratívával való 

ellentmondásokat elhallgatják vagy kihagyják. A "jogtörténet" értelmezésében a 

huszonegyedik századi tudomány és jogtudomány megnyugtató módon visszanyerheti a 

plurális jogrendszerek viszonylag jóindulatú időszakát, amely nagyjából szimmetrikus hatalmi 

viszonyban állt az érkező európai vendégekkel, mielőtt a gyarmati államok erőszakos rablásai 

és nem éppen alkalmazkodó jogi normáik megzavarták ezt az időszakot. A legdurvább 

esetben olyan történelmi eszközöket ment meg, mint a tárgyalásos szerződések, és viszonylag 

nagylelkűen tekint az ezekhez képest gyakorolt társadalomközi jogi normákra, mint a későbbi 

gyarmati joggyakorlat és jogi szövegek által felforgatott állapotra, amire Hunter 

figyelmeztetett, amikor a 18. század közepén Észak-Amerikában és Ausztráliában az 

őslakosok és a gyarmatosítók viszonyát vizsgálta.23A hatalom, a háborúskodás és az erőszak 

kilátásai ott lapultak a jogtudomány utólagos számításai mögött, de az álláspontok ismét 

lehetnek finomak, minden régió saját narratívát mutat be. Amint azt az alábbi részben látni 

fogjuk, a terepen tapasztalható összetett helyzeteket alázattal és gondossággal kell feltárni. 

         Éberségre van tehát szükség. A többszörös jogtörténet visszanyerésével foglalkozó 

szakemberek körében, akik a birodalmi politikákkal kölcsönhatásban álló őslakos 

szereplőkkel kapcsolatban állnak, a tendencia most az elbeszélés bonyolítása - a rejtélyek 

megfejtése -; az együttélés összetettségének megragadása szükséges. Így van ez az őslakos és 

a gyarmati birodalmi-birodalmi törvényekkel is. A kapcsolatok nem egyirányúak, hanem 

inkább sokrétegűek és többirányúak voltak, időnként kibillentve vagy megszakítva: az európai 

jövevényeket az őslakos normatív és jogi rendekbe burkoltan vagy beépülve lehetett látni, 

időnként kellemetlen módon, és fordítva. Az átfedő, vitatott igények, amelyek arra 

vonatkoztak, hogy ki-ki jogosult autoritatív módon értelmezni és meghatározni az egyes 

kapcsolatok vagy interakciós formák jelentését és státuszát (akár kereskedelmi cserék, akár 

térfoglalás vagy más módon), általában részt vettek. A dinamika összetett volt, bár 

Ausztráliához hasonlóan ezek az őslakos viselkedések nem feltétlenül voltak nyilvánvalóak, 

vagy nem voltak képesek befolyásolni a gyarmati politikát. 

         Különböző közönségeknek vagy választói csoportoknak lehetett elbeszélni vagy 

kommunikálni velük, így a preferált jogi-politikai értelmezések sokfélék voltak. Ritkán fordul 

elő, hogy a tudományos munkák megragadták volna ezeket a többdimenziós tulajdonságokat, 

és a tendenciák arra mutatnak, hogy az M. F. Lindley 1926-os hozzájárulásában szereplő jogi 

keretezés tág kategóriáit ismételgetik, vagy az angolszász jogrendszerek e kategóriák szerinti 

állításait nem pusztán törekvésként, hanem a jogi fogalmak időtlenül alkalmazott, 

végrehajtható és "helyes" értelmezéseiként kezelik. Így Lindley 1926-os munkája még mindig 

behálózza és elcsábítja a tudósokat, akiknek kényelmesek az ő rendezett kategóriái a 

területszerzés és a gyarmati igazgatás körül, és elfogadják azt, amit ő az időben és az időn 

keresztül fennálló jogi helyzetként ír le.24 Így van ez a jogi szövegekkel. Lényegében 

azonban a jogalkotás gyakorlata és az őslakosok helyi szokásaival való kapcsolatfelvétel 

gazdagabb történelmi képet nyújt, mint egyetlen nyomtatott szöveg. Az is nyilvánvaló, hogy 

az okos tisztviselők felismerték a joghatósági szupremáciára vonatkozó igények 

bizonytalanságát. A magas szintű szövegek simító tendenciája ellenére számos helyzetben 

nyilvánvaló volt a nyugtalanság azzal kapcsolatban, hogy ezek a tisztviselők mit véltek tudni 

vagy tudhattak, és mit nem, ami emlékeztet arra, amit a másodlagos szakirodalomban 

"episztemikus szorongásnak" neveztek. 25 
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II. A variációk birodalma - közös témák, de helyileg megkülönböztető sajátosságok 

 

 

1. "Joghatósági" feszültségek és jogalkalmazói közösségek: A "védelem", a diplomácia 

és a módosított folytonosságok felismerése közötti navigálás 

 

A politikai folyamatok során formulaszinten bizonyos mondatok hangozhattak el, amelyeket a 

helyszínen még tesztelni kellett, amikor e kijelentések értelmezései operatív kifejezést 

nyertek. Az ezzel kapcsolatos nézeteltérések mélyrehatóak lehettek a az őslakosok és a 

gyarmati törvények megélt gyakorlatában. 1863-ban a Privy Council igazságügyi bizottsága 

azt tanácsolta, hogy a kezdeti angol településeket Indiában "néhány külföldi hozta létre 

kereskedelmi céllal egy igen népes és rendkívül civilizált országban, egy erős mahomédida 

uralkodó kormányzása alatt, akinek szuverenitásába az angol korona néhány évszázadon át 

nem próbált és nem is tett úgy, mintha beavatkozna".26 1830-ban, jóval Új-Zéland 1840-es 

hivatalos brit annektálása előtt James Stephen, a londoni Gyarmati Hivatal állandó 

államtitkára 1836-tól 1848-ig (és egykori jogtanácsosa) azt mondta, hogy "a bennszülöttek" "a 

föld tulajdonosai és szuverénjei".27 A korábbi időszakokra visszautalva egy utólagos 

értékelés során Joseph Story, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája egy 1833-

as szövegében azt írta, hogy "kétségtelen, hogy az indián törzsek, amelyek e kontinensen a 

felfedezés idején éltek, igényt tartottak a terület kizárólagos birtoklására és elfoglalására a 

saját határaikon belül, mint a föld szuverén és abszolút tulajdonosai.".28 Ezekkel a 

formulaszerű idézetekkel kezdeni egy dolog. Az összetett dolgok az utunkba állnak, és ezeket 

el kell fogadni. Ami továbbra is érdekes, az nem pusztán az alkalmazásuk, hanem az is, hogy 

hogyan érvényesültek a különböző környezetben az intézményi és viselkedési gyakorlatban. 

Fontos, hogy a gyarmati és az őslakosok közötti jogi-politikai interakciók különböző 

sűrűségének lehetünk tanúi a különböző helyeken, és ezek jellege és minősége is változik az 

idők folyamán. Ezeket elméletileg úgy lehetne elképzelni, mint egy közös területi térben vagy 

régióban párhuzamosan működő joghatóságokat, vagy olyan joghatóságokként, amelyek 

konkrét egyéni tranzakciók vagy kapcsolatok révén terjednek ki, ahogyan a közösségek tagjai 

idegenekkel érintkeznek. 

        Másodszor és ehhez kapcsolódóan, ezek a kölcsönhatások kialakították saját 

sajátosságaikat vagy sajátosságaikat, akár Biharban, Bengálban, akár a pays d'en haut-ban 

vagy a francia Kanada felső részén, a Nagy-tavak vidékén, mint a XVII. században vagy a 

XVIII. században, vagy az irokéz nemzeteknél. Egyes tudósok most aratják le a hasznát e 

kapcsolatok vizsgálatának, új elemzői meglátások előhívására törekedve, beleértve annak 

lehetőségét, hogy az összefonódás e partikuláris formái saját normákat (szokásokat és esetleg 

jogtudományi diszciplínákat) hoztak létre. Janna Promislow a Hudson's Bay Company yorki 

gyári munkásainak 1717-es, majd a szomszédos Cree-ekkel való viselkedését vizsgálva 

figyelt fel arra, hogy miként konstruálódhatnak a cserére (például az élelmiszerek cseréjére) 

alapozott társadalomközi normák. 29Az őslakos és gyarmati normák változása megindult, 

amelyek közül néhányat magában a kölcsönhatás folyamatában és folyamatán keresztül 

fogalmaztak meg, nem feltétlenül a magas szintű értekezések vagy bírósági fórumok 

hatáskörében (ami az ilyen nyomtatott szöveges forrásokra összpontosító jogtörténeti 

elemzések értékének korlátait jelzi, ha nem konzultálnak a hivatalos és személyes archívumok 

széles körével).30 White a pays d'en haut "középső területének" nevezett területet a kölcsönös 

félreértések és értetlenségek helyszínének tekintette, amely egy sajátos történelmi térben és 

egy sajátos földrajzi régióban keletkezett.31 Az erőszak vagy annak kilátása kétségtelenül 

jelen volt. Ezek a bizonytalanságok éppúgy lehetnek kreatívak, mint bomlasztóak, 

potenciálisan károsak vagy akár rombolóak is. Hogyan lehet megragadni ezeket a fajta 

változó  kapcsolatokat, ez  analitikusan továbbra is nehezen megközelíthető, de létfontosságú, 
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hogy elfogadjuk az együttélés dinamikus összetettségét anélkül, hogy elfednénk az emberi 

szándékok és viselkedésmódok, illetve az igényesség zavarosságát. 

         A "joghatóság" hasznos módja annak, hogy hozzáférjünk az őslakos és a gyarmati 

rendszerek kölcsönhatásának közösségek közötti jogtörténetéhez. Azt is lehetővé teszi 

számunkra, hogy hátrébb álljunk és megvizsgáljuk azokat a feszültségeket, amelyeket az e 

kapcsolatok meghatározására, alakítására és elbeszélésére vonatkozó különböző igények vagy 

a hatalomra vonatkozó különböző igények okozhatnak. A fogalom értelmezhető fogalmilag, 

illetve egy olyan eszközként vagy gyakorlatként, amely egy működési infrastruktúrához 

kapcsolódik, beleértve a hivatalnokokat, a felhatalmazott kommunikációs rendszereket és az 

intézményi beállításokat vagy kereteket.32 Fogalmilag a "joghatóságot" hasznos 

heurisztikaként kell értelmezni abban az értelemben, hogy lehetővé teszi a különböző 

viselkedési vagy intellektuális jelenségek elemzését és értékelését olyan módon, amely nem 

feltételezi a bennszülött alárendeltség egy formáját. Vagyis olyan eszközt biztosít, amellyel a 

vitatott igények érvényesítésére és az arra való jogosultságra vonatkozó vitatott igények, hogy 

autoritatív módon kijelentsék és meghatározzák vagy alakítsák az alkalmazandó, értelmes jogi 

normákat az adott környezetben. A Benton által "joghatósági politikaként" jellemzett politika 

került a figyelem középpontjába, nevezetesen a versengő értelmezésekkel kapcsolatos viták 

vagy vitatkozások porózus politikája, hogy melyik egyén vagy egyének csoportja, illetve 

milyen intézményi konfiguráció beszélhet autoritatív módon az emberi magatartás másokhoz, 

helyhez vagy természeti erőforrásokhoz viszonyított jogi-normatív jelentőségéről (és milyen 

körülmények között). 33 

        India az őslakosok és a gyarmati törvények között kialakult joghatósági feszültségekben 

gazdag hely volt. Ennek kiterjedtsége, sokfélesége és kifinomultsága e fejezet keretein belül 

nem ragadható meg megfelelően. Mégis, a tizenhetedik századtól kezdve században és egyre 

inkább a tizennyolcadik és tizenkilencedik században, ahogy az új birodalmi struktúrák 

kialakultak34, változatos erőfeszítések történtek az őshonos és a bevezetett gyarmati jogi 

normák összefonódásának megismerésére. Bizonytalanságok és aggodalmak is voltak, mivel 

félő volt, hogy a szubkontinens őshonos államalakulatai szövetkezhetnek a Kelet-indiai 

Társasággal szemben a XVIII. század későbbi szakaszában. Olyan történészek, mint Jon 

Wilson, Andrew Sartori, Mitra Sharafi és Sandra den Otter megfigyelték azokat az intézményi 

és gyakorlati, valamint taktikai lépéseket és improvizációkat, amelyek az őslakos és gyarmati 

jogi pluralizmusok közötti különböző kölcsönhatásokat jellemezték.35 Sharafi például a parsi 

ügyes lépéseket azonosított a gyarmati jogi normák de-anglifikálására. Az indiai pereskedők a 

dharmasastra, vagy amit a brit funkcionáriusok végül "hindu jogként" jellemeztek, minden 

adaptív formájában gyakorlottnak bizonyultak a szövegek igénybevételének hiányában. Amit 

a Szadr Diwani Adalat, a Kelet-indiai Társaság legfelsőbb fellebbviteli bírósága Kalkuttában 

1793 és 1801 között vezetett feljegyzéseiben megfigyelhettünk, az a helyi viták megoldásának 

eljárási szempontból gazdag módja volt, szemben a kodifikált vagy szövegalapú jogi 

koncepciók alkalmazásával (az 1830-as években Thomas Babington Macaulay hírhedten 

sokat foglalkozott azzal, hogy megpróbált egy jogi kódexet létrehozni).36 A XIX. század 

elején a brit tárgyalópartnerek, például a bírósági tisztviselők részéről időnként az a tendencia 

mutatkozott, hogy a bennszülött jogtudományok kétségtelenül finomságait tompítsák és 

egyszerűsítsék, és stabilizálják vagy megcsontosítsák, oly módon, hogy eltérés figyelhető meg 

a bírósági gyakorlat és az ilyen bíróságok hatáskörén kívüli értelmezések között. India tehát a 

bonyolult joghatósági igények és kontinuitások közötti feszültségek között navigáló 

helyszínek összetett miliője volt. Ilyen volt, hogy Stephen 1843-ban Új-Zélanddal 

kapcsolatban hivatkozott rá: "még az állam és a bennszülöttek közötti kérdésekben sem 

tudom, miért ne lehetne őket a lehető legnagyobb mértékben saját törvényeik vagy szokásaik 

szerint irányítani; természetesen fokozatosan felváltva azokat saját törvényeinkkel, amint a 
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bennszülöttek megtanulják megérteni és értékelni azokat - jelenleg ez a helyzet Ceylonban 

sok tekintetben", hozzátéve, hogy "ez a szokás egész Brit-Indiában". 37 

       Az egyik szerző nagy hatású tanulmányának egyik központi megállapítása, hogy a brit 

gondolkodás a XIX. század eleji európai telepes gyarmatokon az őslakos társadalmakkal 

szemben olyan befogadó megközelítést alkalmazott, amely a párhuzamos vagy joghatóságok 

elismerése nem volt olyan hangsúlyos, mint korábban.38 Ugyanakkor az őslakosok 

politikájában az ilyen jelenlétek elrejtése vagy elfedése a gyarmati jogi rendszerek és 

önértelmezésük álcázása vagy magas szintű bemutatása révén nem jelentette a joghatósági 

politika hiányát. Távolról sem. Közelebbről megvizsgálva másként tűnik fel, mondjuk Új-

Zélandon (ahol a területi szuverenitást a szigetvilág egész területén érvényesítették).39 Az 

anglofón joghatósági igények ellenére, amelyek egy terület feletti fennhatóságra vagy 

fennhatóságra vonatkoznak, számos őslakos államalakulat úgy tekintette magát, hogy 

szövetségben vagy társulásban áll a bejövő gyarmati rendszerrel, nem pedig fogalmilag 

függőlegesen alárendelve annak. Bizonyos területeken még ott is folytak horizontális szintű 

társulási kapcsolatok, ahol a gyarmati adminisztrátorok nem fogadták el az ilyen kapcsolati 

paritást.40 A londoni hivatalnokok az átfogó joghatóság technikáját alkalmazták, hogy 

elhárítsák az egymással versengő európai területi fennhatósági igényeket. Ez az 1840-es 

waitangi szerződéssel olyannyira szerepet játszott, hogy Stanley gróf, mint hadügyi és 

gyarmati államtitkár 1845-ben a kabinet munkatársainak, köztük Robert Peel 

miniszterelnöknek is megjegyezte, hogy "ez az ország mind Franciaországnak, mind az 

Egyesült Államoknak hivatalosan bejelentette, hogy mindkét szigetet nem felfedezés, hanem 

engedményezés útján birtokolja". 41 

        Mindenesetre az őslakos közösségek maguk is joggeneratívak voltak, képesek voltak jogi 

normákat és jogalkalmazásokat létrehozni a változó, változó helyzetekben és az idők 

folyamán.42 Ezeket a normákat befolyásoló vallási vagy spirituális rezonanciával vagy 

pontokkal lehetett kialakítani. Az artifice az emberi cselekvőképesség értelmében vett részt. A 

"találmány" azonban, ha nem minősítjük, problematikus fogalom lehet. Ez fontos korrekciója 

a "szokásnak" mint elitista mesterkedésnek. 43lokalizált, bennszülött diskurzusok és 

viselkedésmódok bonyolult szerepet játszottak az értelmezésben és újraértelmezésben. az 

őslakosok múltjából származó örökségek átértelmezésében, megreformálva vagy 

felülvizsgálva ezeket a hagyatékokat, ahogy a közösségek közötti kapcsolatok a gyarmati 

hídfőállások és a kiugró települések között folytatódtak.44 Az "invenció", illetve a 

szakirodalomban elfogadott rokon fogalmak (mint például a "teremtés" vagy a "gyártás"), ha 

nem kezelik óvatosan, túlértékelhetik vagy feltételezhetik az őslakos politikai formációk 

manipulálhatóságát vagy passzív plaszticitását, illetve a szokások vagy normák tartalmát.45 A 

"szokás" nem pusztán egy exogén vagy kívülről ráerőltetett mesterséges alkotás. A 

megértések kölcsönös finomítása sokkal finomabb volt, mint azt az európai tárgyalók vagy a 

helyszínen lévő tisztviselők értékelhették. Szabályozott improvizációkat vagy innovációkat 

látunk, amelyeket a résztvevőkre jellemző, örökölt szokásokból vagy szokásokból merített 

hihető jelentések vagy technikák köre befolyásolt, amelyek természetesen nem voltak 

megkövesedettek vagy statikusak. 

       A formalizált szövegek és a gyakorlatok között eltérések mutatkozhatnak. Míg a 

bonyolult, ez a tendencia nem meglepő. Valóban, a dinamikus használat és finomítás ilyen 

minőségét figyelték meg az úgynevezett "sivatagi jog" tekintetében a huszadik század elején a 

beduinok körében a brit joghatóság keretében.46 Működő és kreatív félreértések éppúgy 

kialakulhattak, mint romboló vagy megdöbbentő félreértések. Akárhogy is, nem szabad 

szűken statisztikai vagy anakronisztikus szemléletet alkalmazni. Ahogy Katherine Hermes az 

amerikai őslakosokról szólva felismerte, egy "jogi mentalitásról" - egy "jogi gyakorlatról" - 

volt szó: "a jogi cselekvés őslakos módjáról, amely az őslakos társadalmakon belül és 

közöttük is létezik, és amelyet az európai letelepedés után át lehetett adni a gyarmati 
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hatóságoknak, amelyek rendszere más volt".47 Ezek a poliszok nem mindig szorultak 

háttérbe a gyarmati rendszereken belül, de fennállt a veszélye annak, hogy kölcsönhatásaikat 

úgy értelmezik vagy értelmezik, mint amelyek a bevezetett jogi normákba beékelődtek vagy 

kézzelfoghatóan befészkelik magukat. Ahogy egyes európai települések epizodikusan vagy 

fokozatosan terjeszkedtek és mélyültek el, különböző ütemben növekedve, az ilyen őslakos 

közösségek képessége, hogy fenntartsák azt a hatalmat, amellyel saját preferenciáikkal 

anyagilag befolyásolhatják az eredményeket, csökkenni kezdett. Észak-Amerika keleti 

partvidéki gyarmatain egyes őslakosok, köztük a másokkal együtt csoportosuló menekültek, 

"imádkozó városokba" vagy más zárt térségekbe gyűltek össze. Mások beolvadtak más 

őslakos népességekbe, vagy csatlakoztak, illetve szövetségre léptek velük: a csoportosulások 

szétválása és integrációja megfigyelhető volt, mint az irokéz szövetségnél (hasonlóan az 

irokéz ligához hasonló típusú polisz-alakulásnak vagy újjáalakulásnak lehettünk tanúi másutt 

is Nagy-Britannia birodalmi területein, beleértve Új-Zélandot, ahol egy példában a Kingitanga 

vagy királyi mozgalom 1858-tól alakult ki). 

        Ennek fényében emlékeztetni kell arra, hogy az őslakosok jogfejlesztő tevékenységének 

területei a gyarmati jogi rendszerek hatáskörén vagy megértésén "kívül" vagy azokon kívül 

történtek. A konstitutív vagy kreatív "kívüliség" sok esetben megmaradt, amelyet a birodalmi 

közigazgatás alkalmanként hivatalosan elismert, de számos esetben elfedett vagy elrejtett.48 

Az őslakos kormányzás formáit feltételezték, bár nem mindig kifejezetten. Ausztrália például 

olyan hely volt, akár Új-Dél-Walesben, akár Dél-Ausztráliában, ahol a joghatósági politika 

nagyrészt elfedett vagy elrejtett volt, bár a tudósok fontos munkájukban azonosították azokat 

a helyeket, ahol ezek a kérdések felszínre kerültek. 49 

 

 

2. A "védelem", a diplomácia és a beolvasztás-befolyásolás trópusai a területi tér 

irányítása 

 

 

Hogyan próbálhatják meg a bejövő rezsimek összehangolni a kapcsolatokat az őslakosokkal 

és az európai versenytársakkal, illetve az őslakosok között? Általában egy ilyen kérdésre 

létezik egy intellektuális válasz, valamint egy operatív vagy intézményi válasz. A területi tér 

ellenőrzésének és a joghatósági feszültségeknek a birodalmi jogban való megjelenéséről szóló 

történeteket eklektikus részletek és változó beszámolók jellemezték, amelyek az egyes 

régiókra vagy egyes őslakos csoportokra jellemzőek voltak az egyes időszakokban. A 

fogalmakat, valamint a formális eszközöket és intézményeket is alkalmazták. A "védelem" 

rugalmas kifejezésnek és fogalomnak bizonyult (bár annak anyagi hatékonysága, hogy ki kit 

védett, nem feltétlenül volt összhangban a nyilvántartott jogi igényekkel a védelmi státusz 

gyakorlásához; vagyis az őslakos közösségek védhették a bejövő európai falvakat, gyárakat 

vagy állomásokat). Importja a birodalom informális területein mutatkozott meg a 

legvilágosabban, ahol egy bizonyos, a formalizált függőségnél kevésbé formális 

viszonyrendszert írt le. Mint fogalom, képlékeny volt, és számos lehetséges a 

kapcsolattípusok lehetséges referenciáit, amelyek idővel változhattak. Több szempontból is 

törekvő volt, mivel átalakulhatott a joghatósági hegemónia igénylésének alapjává, és 

"alattvalóvá" tehette az egykori szövetségeseket vagy társultakat. Tele volt ambivalenciákkal, 

amelyeket arra használtak, hogy olyan tiszteket hozzanak létre, mint például a védők, és hogy 

egyszerre küzdjenek az őslakos közösségeknek a gyarmati településekről való leválasztásáért, 

valamint a 

az ilyen populációk "összeolvadása", mint például Új-Zélandon.50 Az ausztráliai Új-Dél-

Wales kontextusában sajátos minőségét az őslakosok joghatósága vagy tulajdonosi érdekei 

operacionalizált elismerésének általános, formális hiánya adta. 
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         A "védelem" operacionalizálásában kulcsfontosságú tényezőnek bizonyult az európai 

települések szétszóródásának irányítására vagy fegyelmezésére való törekvés. 1839-ben Új-

Dél-Wales akkori kormányzója, Sir George Gipps azt tanácsolta a gyarmatokért felelős 

államtitkárnak, hogy „túl késő, hogy kiszámítsuk a szétszóratás ártalmait Új-Dél-Walesben, és 

ezért az egyetlen kérdés az, hogy feladunk-e minden ellenőrzést e távoli régiók felett, és 

hagyjuk-e, hogy a megszállók korlátlanul folytathassák törvénytelen agressziójukat egymás és 

az őslakosok ellen, vagy pedig megtesszük a tőlünk telhető erőfeszítéseket, hogy minden 

osztály között megőrizzük a rendet.” 51 A diplomácia jellemzője volt a poliszok közötti 

interakciók formalizált értelemben vett koordinálása, akár szerződésekben, akár adásvételi 

okiratokban (amelyeket szóbeli biztosítékok vagy képviseletek kísérhettek) fejeződött ki 

technikailag. Ami az előbbi kategóriát illeti, ritualizált szerződési jegyzőkönyveket dolgoztak 

ki, és a minta a XVII. század végére vált nyilvánvalóvá az indián őslakosokkal folytatott 

angolszász kapcsolatokban. Ezért a későbbi tizenhetedik században 1679-től kezdve egy 

kifinomult, többlépcsős szerződéskötési folyamat volt megfigyelhető, amikor Edmund 

Andros, New York kormányzója ezeket a jegyzőkönyveket használta saját tekintélyének 

megszépítésére, ami az angol-indián szövetségek szövetségi láncolatához vezetett.52Az 

őslakos csoportosulások katonai képességei és a más európai hatalmakkal folytatott, várt vagy 

tényleges ellensúlyozó verseny ösztönözte ezeket a diplomáciai magatartásokat. 

         Valóban, a tizennyolcadik századi politikai ökoszisztéma a brit északi határvidékeken 

Amerika és a pays d'en haut ösztönözte a szövetségen alapuló szerződések alkalmazását 

egyrészről az őslakos csoportok csoportjai, másrészről a francia vagy brit funkcionáriusok 

között. Ez a diplomácia azonban keveredett az anglofón országokban elterjedt hazai jogi 

felfogásokkal, a common law-val, beleértve a plurális jogrendek folytonosságának kérdéseit, 

valamint azt, hogy ezek milyen mértékben illeszkednek más jogi normákhoz vagy ismerik el 

azokat, nem is beszélve más jogi eszközökhöz, például a jogszabályokhoz viszonyított 

státuszukról.  Az európai poliszok versengő igényei közötti versengés rendezése számos 

eszközt vagy konstrukciót is kifejlesztett egy bizonyos területen való elsőbbségre vonatkozó 

igények tesztelésére, bár jól ismerték, hogy ezek a megközelítések vitathatóak. A "felfedezés" 

volt az egyik ilyen technika, de ritkán tartották önmagában elegendőnek, amint azt a 

szerződéses megállapodások és a vásárlási megállapodások is tanúsítják.53 A későbbi 

években a XIX. század eleji jogászok, mint például Story és John Marshall, a "felfedezést" 

jelentős hatalommal ruházhatták fel visszamenőleg: „az [őslakosok] birtoklása ellenére az 

európai felfedezők igényt tartottak és gyakorolták a földterület átengedésének jogát, amíg az 

őslakosok birtokában voltak, figyelemmel azonban az ő birtoklási jogukra; és az így megadott 

jogcímet általánosan elismerték, hogy az a földterületre vonatkozóan elegendő tulajdonjogot 

adományozott az adományozottaknak tökéletes uralomban, vagy, ahogyan azt a közjogi 

értekezésekben néha kifejezik, a plenum et utile dominium átruházása volt.” 54 Fontos, hogy 

ezt az érvelést a londoni gyarmati hivatalban nem fogadták el magától értetődőnek, Stephen 

például 1840-ben ellenállt neki. 55 

        Az ausztrál kontinenshez hasonlóan az őslakos joghatóságok viszonylagos 

elhanyagoltsága vagy figyelmetlensége is kimutatható. Mindazonáltal egyes tisztviselők 

értékelték a különböző időpontokban a joghatósági hegemóniára vonatkozó európai igények 

bizonytalanságát és aggodalmait, sőt valószínűtlenségét. A levéltári töredékek számos 

alkalommal mutatják ezt a tudatosságot, ami ellentmond a jogi szövegek felszínes olvasata 

által sugallt könnyedség vagy kényelem feltételezésének. Így Chichester Fortescue, a londoni 

Gyarmati Hivatal parlamenti államtitkára 1861-ben Új-Zélandról szólva megjegyezte, hogy "a 

kormány a bennszülött törzsekkel való kapcsolatait alkalmi tárgyalásokkal (földvásárlás, 

bűnözők átadása stb.) úgy intézi, mintha külföldiekkel állna kapcsolatban, és alig látja el a 

kormányzatnak az alattvalói felé irányuló funkcióit". 56Mivel a szerződések és az őslakosok 

tulajdonjoga a tizennyolcadik és tizenkilencedik században kifejezetten védelmi 
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orientációkhoz kötődött, a gyakorlatban történő operacionalizálás eltérő irányokba 

vezethetett. 

 

 

3. Tulajdon - "területi jogok", "őslakosok tulajdonjoga": sűrűsödő koncepciók a 

versenyen keresztül 

 

Az őslakosok tulajdonjogai vagy érdekei nem választhatók el teljesen a joghatóság, illetve a 

terület kormányzása vagy ellenőrzése fogalmától. Ez nem jelenti azt, hogy ez fogalmilag vagy 

a gyakorlatban nem lehetséges. De a tulajdonosi érdekek kérdése alapvetően feltételezett 

bizonyos politikai-normatív rendszereket, amelyek legalábbis részben kölcsönhatásba 

léphetnek egy bejövő, idegen rendszerrel, amelyet különböző szerződések vagy 

megállapodások, beleértve az adásvételi okiratokat vagy szerződéseket is, közvetítenek. A 

politikai-normatív rendszerek találkozásáról volt szó, de ez a félreértés és az eltérő, vitatható 

elvárások, valamint az összehangolódás aspektusait is magában hordozta. Ezek a pillanatok 

egy olyan közösségek közötti kapcsolaton belül helyezkedtek el, amely árnyalt, sajátos 

sajátosságokkal és megértésekkel rendelkezett, amelyek nem mindig voltak láthatóak az 

idegenek vagy azok számára, akik az eredeti tranzakciók résztvevőinek nyomdokain 

haladtak.57Mint minden dinamikus kapcsolatban, itt is jelen voltak a konfliktusok és a 

viszályok. Az ilyen pillanatokba való belépés motivációi különbözőek lehettek. A szövetség 

állhatott e kapcsolatok hátterében, akárcsak a bennszülött csoportok belső politikai 

tevékenysége, mivel az egyes elemek az európai kereskedelemhez való hozzáférés révén 

igyekeztek befolyást szerezni, vagy az idegenek jelenlétét védőbástyaként vagy pufferként 

használni az egyébként egymással versengő bennszülött csoportokkal szemben. A nyugalom 

vagy béke fenntartása a kereskedelem folytonosságának biztosítása érdekében, illetve a 

bejövő idegenekkel való kapcsolatok fenntartása (akiket esetleg feltételekkel beilleszthettek 

az őslakos közösségekbe) hasznos eszköz lehetett az őslakos közösségek másokkal szembeni 

autonómiájának biztosítására. Hasonló taktikák szolgálhatnak alapul a szerződéskötési 

gyakorlatoknak. Egyfajta "extraverzió" lehet a játékban, amelynek során bizonyos őslakos 

szereplők vagy szereplők csoportjai a gyarmati normákat vagy normatív erőforrásokat 

(beleértve a jogot is) azzal a céllal csábítják be vagy férnek hozzá, hogy jobban megküzdjenek 

a politikáért vagy a befolyásért más őslakos személyekkel (akár elit, akár nem, akár azzá 

akarnak válni). 

        Maga a tulajdonjog nyelvezete, akár "bennszülött jogcímként", akár "a bennszülöttek 

területi jogai"-ként fejeződött ki, olyan elemzési eszközként működhetett, amely lehetővé tette 

a gyarmati politika számára, hogy kikerülje vagy kezelje az őslakosok joghatóságának vagy 

autonómiájának kérdéseit azáltal, hogy ezeket a jogokat úgy mutatta be, mint amelyek az 

általa felügyelt vagy jóváhagyott vásárlások során megszüntethetők vagy megszűntethetők. 

Nem mindig, mivel az Egyesült Államokban a bírósági joggyakorlat kifejezett értelmezést 

alakított ki az indián nemzetek jogi-politikai státuszáról. Henry Wheaton például a 

nemzetközi jogról szóló 1846-os kötetében arról írt, hogy az indiánok esetében a területi és a 

joghatósági autonómia idővel elmúlik. "E vad törzsek némelyike teljesen kioltotta nemzeti 

tüzét, és alávetette magát azon államok törvényeinek, amelyek területi határain belül lakik: 

mások szerződéssel elismerték, hogy a saját nemzeti létüket az állam akaratának 

függvényében: mások megtartják korlátozott szuverenitásukat és a föld abszolút 

tulajdonjogát", és ezek közé sorolta a cserokiakat is. 58Az amerikai őslakosok "területi jogait 

és szuverenitását" tiszteletben tartották, de a függőség vagy gyámság érzésével (ami látszólag 

védelmi minőség, de egyben egy bizonyos gyarmati politika számára a kapcsolatok 

kezelésében a kizárólagossághoz való ragaszkodás záloga is). 59Az Egyesült Államok ilyen 
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jellegű forrásait taktikusan lehetett összegyűjteni az Európán belüli vitákban, amint azt 

Ausztrália, Brit Kolumbia és Új-Zéland példája mutatja. Az ilyen 

        A szövegeket elsősorban azért vezették be, hogy megkérdőjelezzék a birodalmi politikát, 

nem pedig azért, hogy alátámasszák azt. A politikai gondolkodás vitatott irányzatai is 

fontosak voltak, beleértve a stádiumtörténeti vagy civilizációs elméletek hatását (vagy nem 

hatását), amelyek értékelhették az őslakos népesség relatív helyzetét a tulajdonosi érdekek 

vagy a kormányzás szempontjából. De az itt rendelkezésre álló térben csak az ezeket a 

pontokat vizsgáló historiográfiai irodalom elemeire lehet rámutatni. 60 

        Az újonnan érkező gyarmati adminisztráció azon igénye, hogy felügyelje az őslakos 

közösségektől vagy egyénektől való területi térszerzést, már önmagában is vitatott terület volt, 

és a másodlagos szakirodalom egy része jól körüljárta.61 Ennek középpontjában azonban az a 

felfogás állt, hogy a gyarmati település lehetett ambuláns, amely a területszerzés 

előrehaladtával fokozatosan vagy a partvonalak mentén, illetve a terület belsejébe való 

betörésekkel terjeszkedett.62 A vásárlás lehetővé tette a terület és a bennszülött lakosság 

gyarmati jogrendbe való beillesztését. Ezzel szemben az őslakosok tulajdonjogával lefedett 

területeket idővel csökkenőnek tekintették. Az ilyen jogcímekről alkotott elképzelések a 

felmerülő vitákkal vagy vitákkal sűrűsödtek, így ezek a jelenségek olyan jogtudományt 

alakítottak ki, amely túlmutatott a jogászok nyomtatott szövegein vagy a bírósági 

határozatokon.63Ezek a felfogások vagy megközelítések maguk is sajátosak voltak az adott 

időben és helyen, még akkor is, ha közös témák nyilvánvalóak lehetnek. Bizonyos gyarmati 

létesítményekben olyan intézmények kialakítására tettek erőfeszítéseket, amelyek lehetővé 

tették az őslakosok tulajdonjogának államilag elismert adományokká vagy jogcímekké, illetve 

a kioltás folyamatán keresztül tartalékokba történő átváltoztatását. Részben az őslakosok Land 

Court Új-Zélandon egy olyan eszközként fogalmazódott meg, amellyel az őslakosok egy 

törvényhozás által testre szabott fórumon keresztül beilleszthetők a bevezetett rendszerbe. 64 

     Ami egy belső, őshonos normatív rendszer jelenlétét illeti, John Marshall, az Egyesült 

Államok Legfelsőbb Bíróságának főbírája a Johnson kontra M'Intosh (1823) ügyben a 

következőket állapította meg: "Az a személy, aki földet vásárol az indiánoktól, az ő 

területükön belül, a megvásárolt tulajdon tekintetében beolvasztja magát az indiánok közé; az 

ő tulajdonjogukat birtokolja, az ő védelmük alatt áll, és az ő törvényeiknek van alávetve".65 

Hozzátette, hogy "Ha megsemmisítik az adományt, nem ismerünk olyan bíróságot, amely 

felülvizsgálhatja és hatályon kívül helyezheti az eljárást".66 Ez ugyanúgy figyelmeztetés volt 

az európai vendéglátók számára, akik esetleg közvetlenül az őslakos közösségekkel vagy 

egyénekkel kötnek üzletet a földfoglalás engedélyezése érdekében. Az angolszász 

jogrendszerben nem volt garancia a jogi elismerésre. A brit településeken is találunk 

analógiákat erre a gondolkodásmódra, legalábbis ami az őslakosok egymás közötti vagy 

egymás közötti kapcsolatait illeti. A gyarmati Új-Zélanddal kapcsolatban 1843-ban a 

gyarmatokért felelős államtitkár a következőket mondta: "Nincs nyilvánvaló oka annak, hogy 

az őslakosokat miért ne lehetne mentesíteni az angol jog vagy az angol bíróságok előtti 

felelősség alól, ami a kapcsolataikat és az egymással való kapcsolataikat illeti. 67 

       A folytonosság elemeit ezúttal is olyan kapcsolati folyamatok és eszközök segítségével 

koordinálták és navigálták, amelyek a bennszülöttek és a gyarmati normák (okiratok, 

szerződéses megállapodások vagy jogalkotási újítások) vagy tisztviselők, például az 

őslakosok védelmezői (mint például Ausztráliában vagy Új-Zélandon), vándormagisztrátusok 

vagy misszionáriusok közötti kommunikációs ablakokat nyitottak. A szövegtöredékek 

kétértelműségei, amelyek állítólagosan egy adott viszonyok formális, ha nem is kimerítő 

értelemben (mint például a tárgyalásos szerződések vagy adásvételi okiratok), az őslakos 

feleket kiszolgáltatottá teheti a folyamatos értelmezési kockázatnak, mivel saját anyagi 

képességeik, hogy uralkodó vagy akár erőteljes befolyást gyakoroljanak a kapcsolatok 

mértékére és határaira, az idők során változnak. 68A kontinuitásokat az európaiak 
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módosították azáltal, hogy exogén forrásokat alkalmaztak, beleértve a ius gentiumot is. 

Mikroszinten tehát ezek az értelmezési képességek a hídfőállású gyarmati települések 

terjeszkedésével romolhattak vagy meginghattak. Az emberi ügyek gyarlóságát tekintve nem 

meglepő módon a homok mozgott e különböző szereplők lába alatt, anélkül, hogy tudatában 

lettek volna annak, vagy képesek lettek volna szükségszerűen teljes mértékben átgondolni 

vagy értékelni a megváltozott körülmények következményeit. 

 

 

III. Magas szintű szövegek idézése és idézése – Egy tartós problematika 

 

 

A nyomtatott jogi szövegek vagy az ezekből a szövegekből merített elvont fogalmak hasznos 

eszközök lehetnek a kapcsolatok kialakításának befolyásolására; a regionális sajátosságoktól 

függetlenül találkozhatunk ilyen módon történő alkalmazásukkal. Kialakíthatták saját 

pályájukat vagy útfüggőségüket, amennyiben használhatóak vagy kéznél voltak. A 

repertoárok vagy erőforrások - a látás és a beszéd módjai - a táj sajátos kérdéseit vetették fel 

(vízi utak, mint a tavak vagy folyók a hajózáshoz; kitermelhető erőforrások, beleértve az 

ásványkincseket) és az emberek vagy embercsoportok viszonyát ezekhez a terekhez. 

       Thomas Pownall, aki 1757 és 1759 között Massachusetts gyarmati kormányzója volt, más 

stílusról és felfogásról tett tanúbizonyságot, mint a tizenkilencedik századi kommentátorok, 

nem is beszélve azokról, mint Emerich de Vattel vagy Georg Friedrich von Martens, akik 

közel kortársak voltak a későbbi tizennyolcadik században, vagy a valamivel korábbi Wolff 

(akit az idősebb Joseph Chitty angol jogtudós ismert és idézett a korai tizenkilencedik századi 

műveiben). Pownallnak a gyarmatok igazgatásáról szóló, eredetileg 1764-ben megjelent 

munkája hasznos emlékeztető arra, hogy a kormányzással és a gyarmati-indián törvényekkel 

kapcsolatos fogalmazási és gondolkodási stílusoknak nem kell utánozniuk a huszonegyedik 

századi tudósok által axiómának tekintett jogtudományi művek megírásának olyan 

megközelítését, mint amilyen William Blackstone vagy Joseph Chitty 1834-es angol nyelvű 

kiadása Emerich de Vattel eredetileg 1758-ban Neuchâtelben megjelent The Law of Nations 

című művének.69 Pownall 1765-ös elképzelése az "indiánok" vagy "Amerika őslakosai" 

"nemzetjogáról" és "politikájáról" az őslakosok sajátos viselkedési jelenségeinek 

megfigyelésén alapult, beleértve a hadviselést, a vadászatot és a lakhatást. Cadwallader 

Colden az amerikai New-York tartománytól függő öt indián nemzet történetében (1727) az 

irokéz nemzetek és a britek, illetve franciák közötti diplomáciai kapcsolatokra 

összpontosított.70 Kísérleteket tettek az őslakos jogforrások katalogizálására vagy 

összeállítására is. Sir William Jones és végül Henry Colebrooke 1788 és 1797 között készült 

Digest of Hindu Law című műve az egyik ilyen példa, amely a gyakorlatban alkalmazott 

szokásjogi variabilitások szanszkrit nyelvű összeállításának elkészítésére tett kísérletet. Ez az 

erőfeszítés a maguk részéről nagymértékben támaszkodott a helyi, bennszülött tudósokra 

(Radhakanta Tarkavagisa és mások). Egy másik pont itt az, hogy a brit birodalmak őslakos és 

gyarmati törvényei részt vehettek őslakos beszélgetőpartnereket a közösségeken és réteges 

joghatóságokon átívelő szövegek létrehozásában. 

 

1. Az őslakosok jogának összehangolása az egymás mellett létező jogrendszerek közötti 

jogi elismerés vagy kommunikálhatóság révén 

 

A magisztrális, európai nyomtatott szövegek katalogizáló és egyszerűsítő jellegű absztrakt 

logikát állíthatnak fel, elvonatkoztatva a terepen tapasztalható empirikus zűrzavartól, bár 

megjegyzik a régiók vagy települések eltérő jogi megközelítéseit. George Cornewall Lewis 

azonban az An Essay on the Government of Dependencies (1841) című írásában 
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meghatározta, hogy a bennszülött jogi normák hogyan léphetnek kölcsönhatásba a bejövő 

európai államberendezkedéssel, bár a kapcsolatot elsősorban a kormányzás és az igazgatás 

viszonyaként fogta fel.71A kormányzás és a jog kérdéseit összekapcsolva megkülönböztette a 

releváns szervező kategóriát az egyes alattvalókra vonatkozó "szuverén" igazgatástól, illetve a 

"szuverén" közigazgatástól. A "nemzetközi jog vagy erkölcs" e helyett inkább úgy jellemezte, 

hogy "egy uralkodó és függő közösség viszonyát" vizsgálja, miközben megjegyezte, hogy a 

"nemzetközi joggal vagy erkölccsel" való átfedés egyszerűen azért merült fel, ha egyáltalán 

felmerült, mert "különálló közösségek" közötti kapcsolatokra reflektált.72A joggal 

kapcsolatos megfontolásai keveredtek a kormányzás összehasonlító történeteivel, beleértve az 

"ókori köztársaságok" (Athén) vagy az "ázsiai monarchiák" és az "ókori Mexikó" történetét 

(William Robertson Amerika története (1777) című művét felhasználva). 73 

       Jogilag és alkotmányosan a mentalité vagy érzékenység a tematikus folytonosság 

szálaiból állt, amelyek összefonódtak az idioszinkratikus, időre és helyre jellemző 

megközelítésekkel. Ezt az irányultságot még akkor is szem előtt kell tartani, ha a szerzők 

érthető módon a longue durée állapotában megnyugtató egyszerűségekhez vagy tompító 

absztrakt rendezettséghez nyúlnak. Ezek az idő- és térbeli különbségek lehetnek kvázi vagy 

hétköznapiak, de ettől függetlenül operatív jelentőséggel vagy anyagszerűséggel bírnak. 

Lewis éleselméjű beszámolója elismerte az adott jogrendszerek különböző sajátosságaiból 

eredő függőségek különállóságát, és olyan könnyedséggel figyelte meg, hogy bizonyította, 

hogy éppen ez az érzékenység hatja át a birodalmi joghatóság mögöttes jogi architektúráját. 

74Intézményi szinten a bonyodalmak a nagyvárosi szinten jelentkeztek a tanácsadással 

megbízott politikai tisztviselők különböző gyűjteményeivel, akár a kereskedelmi tanácsban, 

akár a gyarmati hivatalban vagy az indiai hivatalban. 

        Bizonyára a birodalom különböző régióiban általánosan tapasztalt témák, hogy miként 

lehet koordinálni a plurális közösségek vagy közösségek közötti interakciókat, akár a 

tárgyalásos megállapodások műfaján, például szerződéseken keresztül, akár testreszabott 

fórumokon vagy intézményeken keresztül, mint például a tanácsgyűlések vagy a magisztrátusi 

tisztviselők, az őslakos közösségek és a bevándorló telepesek közötti összefonódások 

operacionalizálásának kérdéseihez vezettek. A gyakorlatban egy életciklus, vagy pontosabban 

a különböző pontok különböző pontokból álló kapcsolati életciklusa különböző jogi 

eszközökkel, például adásvételi okiratokkal, szerződésekkel, rendeletekkel vagy 

proklamációkkal bizonyíthatóan kifejezhető vagy instanciálható. Az első két eszközkategória 

sokat szerepelt. Az angol nyelvű jogalkotási kreativitás a különböző gyarmatokon a 

megközelítés növekvő változatosságának biztosítására alakult ki, bár a témák - például a 

rezervátumokban az őslakos közösségek számára területet biztosítanak - tágabb 

koncepcionális szinten közösnek tűnhetnek, de a régió útfüggő aspektusai és a kormányzás 

helyi trópusai által befolyásolt partikuláris tulajdonságokat mutattak. Így Észak-Amerikában, 

a briteknél Új-Franciaország bukása és az 1763-as párizsi szerződés az indiánokkal 

kapcsolatos, már létező frankofón megközelítések különböző joghatósági adaptációinak 

előzményének bizonyult. A rezervátumokat egyre inkább az őslakos népek kompenzálására 

használták a helyi és máshol elvesztett területekért, mint például 1784-ben a bevándorló 

akwesasne-irokézek esetében. Québecben 1836-7-ben az 1763-as királyi proklamációt egyre 

inkább visszavezették a rezervátumok létrehozásának ezen eseményeibe. 75 

        A birodalmi felügyeletre vonatkozó formális igények megjelenése előtti jogi rendszerek 

folytonossága hírhedt volt. Ennek nem kellene meglepőnek lennie. A már létező őslakos 

rendekből származó jogi folytonosság témáit számos jogtudományi szövegben rugalmasan 

vagy ragadósan kezelték, akár a XVIII. századi, akár a XIX. századi szerzők részéről. Lewis 

megfigyelte, hogy a "Kelet-indiai Társaság uradalmai sok mindent megtartottak  a hindu, a 

mahometán és más bennszülött jogrendszereket és jogszokásokat".76  Lewis tudatosan 

pragmatikus álláspontja az volt, hogy ezek az őshonos kontinuitások mindaddig 
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fennmaradnak, "amíg egy illetékes hatóság hatályon kívül nem helyezi őket".77 Ebben az 

értelemben William Blackstone XVIII. századi értekezését idézte annak alátámasztására, hogy 

az angol szokásjog nem érvényesül automatikusan mindenütt, ha egy függőséget hódítás vagy 

szerződés útján szereztek meg. Itt tehát Lewis többféle megközelítést alkalmazott, jelezve, 

hogy konkrétan támaszkodik egy sor függőségi terület gyakorlatára, valamint korábbi 

értekezésekre támaszkodik, amennyiben azok összhangban vannak az elbeszélésével. Az, 

amit jogi "eklekticizmusnak" nevezhetnénk, nem volt meglepő. sem nem volt 

semmitmondó - nagyon is benne volt a birodalomban (akár a formális beolvasztás, akár az 

informális befolyás). 

        Egy kis fogalmi csúsztatás is közrejátszott. Az őshonos államalakulatokat a ius gentium, 

az európai nemzetjog 78és annak forrásai, például Vattel művei alanyainak tekintették. 

Hagyományosan azonban az önkormányzati vagy hazai jogi felfogásból származó források 

keveredhettek a nemzetek jogából származó forrásokkal (amelyeket maguk az őslakosok nem 

osztottak). Ezt a keveredést gyakran tranzakció-specifikusan egy-egy peres ügyben vagy 

tárgyalásos megállapodásokban találjuk, ahol az angol common law fogalmai időnként 

keverednek a ius gentium forrásaival. A jogi szövegek tükrözték az összefonódás ezen 

formáit, mivel az őslakosok és a gyarmati jog kezelése során ugyanúgy felidézték az 

önkormányzati vagy hazai jogi normákat, mint a nemzetek jogának nemzetek közötti 

trópusaihoz kapcsolódó normákat. 

       Vattel (különösen Joseph Chitty 1834-es angol nyelvű kiadása) vagy Edward Hertslett 

szerződésgyűjteményén túlmenően azonban túlságosan is jelen volt az az érzés, hogy a ius 

gentium nem törődik a bennszülött társadalmakkal, és nem is tudatosul bennük, kivéve, ha 

konkrétumokról vagy részletkérdésekről kértek véleményt. William Forsyth saját fontos 

hozzájárulása, a Cases and Opinions on Constitutional Law, and Various Points of English 

Jurisprudence (1869) egy ilyen eset, amelyben a szerző és összeállító egyértelműen George 

Chalmers korábbi, 1814-es példájára támaszkodott, amikor válogatott jogi véleményeket 

gyűjtött össze és nyomtatott újra. 

       Nyilvánvaló volt, hogy Forsyth Kelet-Indiára összpontosított, és kevesebb figyelmet 

szentelt más helyszíneknek, például Észak-Amerika vagy Új-Zéland és az ott élő őslakos 

közösségek számára. Itt tehát különböző összetettségek merültek fel, így a logikákat nem 

feltétlenül lehetett átvinni a birodalom egyik részéről a másikra, de analógiákat lehetett 

keresni a közzétett szövegekben vagy a birodalmi gyakorlatban azzal a céllal, hogy az egyik 

kontextusból a másikba átültessék. Egyfajta bricolage-hatás figyelhető meg, attól függően, 

hogy az egyén hozzáférhetett-e a szövegekhez vagy az egyénre jellemző tapasztalatokhoz. 

Forsyth az indiai államtitkár állandó tanácsosa volt. Amikor a "lakatlan vagy barbár 

országról" beszélt, az Indiára vonatkozó precedensekre hivatkozott viszonylagosan. 

79Megjegyezte, hogy az ilyen területeken az európaiakat "nem veszik fel a nemzet általános 

testébe és társadalmába; továbbra is idegenek és jövevények maradnak, mint ahogyan minden 

atyjuk is az volt"; "keverhetetlen jellegűek", keveredésre képtelenek. 80Emiatt és a Bengália 

főügyésze kontra Ranee Surnomoye Dossee ügyben 1863-ban Forsyth arra a következtetésre 

jutott, hogy "[a]hol angolok lakatlan vagy barbár országban telepednek le, nem csak az 

angolok, hanem az angolok is magukkal viszik a népet. a törvényeket, hanem saját államuk 

szuverenitását is; és azok, akik közöttük élnek és közösségük tagjaivá válnak, szintén 

részeseivé és alárendeltjeivé válnak ugyanazoknak a törvényeknek.81 A bengáli főtanácsnok 

határozata megjegyezte, hogy míg az Indiák keleti területének part menti peremén fekvő 

gyáraknak megengedték, hogy a telepeseik kormányzása érdekében megtartsák az európai 

törvényeket, ez az elv "nem terjed ki ezekre a törvényekre az ugyanezen határokon belül élő 

bennszülöttekre, akik minden tekintetben saját szuverénjük alattvalói maradnak, és akikhez az 

európai törvények és szokások éppoly kevéssé illenek, mint a mahometánok és hinduk 

törvényei az európaiakhoz".82Lord Kingsdown (Thomas Pemberton-Leigh) a Privy Council 
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tanácsát ismertetve ebben az ügyben azzal érvelt, hogy "ha az angol törvények nem voltak 

alkalmazhatók a hindukra az ország első letelepedésekor", akkor a korona ezt a helyzetet csak 

"a szuverenitás jogainak megszerzését" követően, "kifejezett rendelkezéssel" változtathatja 

meg. 83 

       A gyakorlat azonban ritkán ismerte el ezt a fajta tisztaságot abban az értelemben, hogy a 

normák nem keveredtek egymással, vagy a jog hermetikusan lezárt kapszulái nem léteztek. A 

valóságok sokkal inkább összeforrtak vagy összefonódtak. Kingsdown érvelése valóban 

elismerte azokat a finom különbségtételeket, amelyeket a jogtudománynak a szituációs 

kontextustól vagy kulturális környezettől függően különböző jogi normák alkalmazásával kell 

tennie, például a bennszülött törvények alkalmazása bizonyos témákban, de más területeken 

nem. Lényegében tehát a komplex együttélés a birodalom számos aspektusát kísérte, ami 

különféle technikákat vagy taktikai vállalkozásokat sürgetett e jelenség esetenkénti 

összehangolására vagy kezelésére. Ebben az értelemben a nyomtatott angol nyelvű 

szövegeket konkrét vitákban vetették be és tesztelték, gyakran konkrét kontextusokra 

jellemzően. 1848-ban Shirley Woolmer, a londoni Serjeant's Inn ügyvédje Vattel és von 

Marten műveiből, valamint nyomtatott parlamenti dokumentumokból idézett az Aborigines 

Protection Society által felvetett kérdésekre hivatkozva, amelyek az "Új-Zéland őslakosainak" 

tulajdonjogára és az "őslakos és független törzsekkel való politikai érintkezést" szabályozó 

"nemzetek közötti jog" általános elveire vonatkoznak. 84A röpiratok ephemerái is a szöveges 

kép részét képezték, és a jogi források repertoárját állították az érvelés szolgálatába. Ez a 

különböző kérdésekről vagy témákról megjelenő különálló jogi véleményeknek tranzakciós 

vagy esetspecifikus jelleget kölcsönzött. Ez annak alakuló és befejezetlen, folyamatban lévő 

munkának a formatív és befejezetlen aspektusairól is szól, hogy a gyarmati és az őslakos 

jogról alkotott elképzelések hogyan léphetnek epizodikus kölcsönhatásba egymással. 

 

 

2. Az átvitel és a felhasználás nyomvonalát nyomon kell követni 

 

Mindenekelőtt azonban óvatosnak kell lenni. Nem feltételezhetjük, hogy a források - akár 

törvényes, akár nem - könnyedén utazhatnak át óceáni tereken vagy régiókon. Az átadás 

nyomvonalait diakronikusan kell vizsgálni; amit összegyűjtöttek és lefordítottak egyik 

kontextusból a másikba, az nagyon darabos és epizodikus lehet. Lehetnek szemantikai 

folytonosságok és fogalmi törések vagy finomítások, amelyek a jelentést vagy az alkalmazást 

különböző módon értelmezik. Időről időre megtaláljuk a XIX. századi szövegeket, amelyek 

az őslakos és gyarmati törvények relativitásáról szóló vitákat járják át, és azt, hogy az előbbi 

hogyan fogadható be, vagy hogyan lehet vele foglalkozni, ha egyáltalán lehet. Vattel a Chitty-

kiadással állt rendelkezésre, amelyet számos vitában kifejezetten idéztek, többek között egy 

1844-es, a Te Rauparaha, egy mahori törzsfőnök, és William Spain, az új-zélandi őslakos 

közösségek gyarmatosítása előtti feltételezett európai vásárlások kivizsgálására kinevezett 

biztos. 85 

        A nyomtatott magas szintű szövegek maguk is történelmet és a jogi doktrínák elméletileg 

kialakított rendjét építették fel - elkerülve azt a rendetlenséget, amelyet az ügyes jogtörténeti 

tudományok vissza tudnak állítani. A jogtörténet egy formája - a pillanatnyi 

problémamegoldás vagy a kortársak számára használható szövegek - még a legfelkészültebb, 

egyébként figyelmes jogtörténészeket is tetten érheti. Az Egyesült Államok Legfelsőbb 

Bíróságának számos döntését John Marshall főbírói működése alatt 1801-től 1835-ig egyes 

beszámolókban továbbra is történeti feljegyzésekként kezelik, nem pedig utólagos 

rendrakásként, szintetizálva, hogyan lehetne elbeszélni és fogalmilag megfogalmazni az 

őslakosok és a gyarmati interakció számtalan formáját az anglofon Észak-Amerikában. Ez 

nem azt jelenti, hogy a Marshall-ítéletekkel való kritikai foglalkozás nem hasznos és nem is 
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kívánatos. Csupán arra kell figyelmeztetnünk, hogy Marshall és bírótársai a múltat a kortárs 

kérdések kezelésére való irányultsággal mesélték el újra. Ráadásul, ahogy Lindsay Robertson 

és Blake Watson feltárta, a bírói érvelés számos bírósági ügy révén jelentős mértékben 

megváltozott, így például a Worcester kontra Georgia (1831) és a Mitchel kontra Egyesült 

Államok (1835) más hangsúlyokat engedett meg magának, és a korábbi döntések egyes 

aspektusait felülírta, vagy inkább ellentmondott nekik anélkül, hogy ezeket a precedenseket 

egyértelműen felülbírálta volna. 

       Az esetekből kinyerhető jelentések lehetséges skálája csak még használhatóbbá tette őket 

a különböző politikai nézőpontok számára. Ahelyett, hogy az őslakosok és a gyarmatosítók 

közötti kapcsolatokat koordináló törvényesség iránti jóindulatú elkötelezettséget jelezte volna, 

Marshall érvelése a Johnson kontra M'Intosh (1823) ügyben legalábbis megjegyezte, hogy az 

erőszak és a háborúskodás milyen mértékben húzta alá az őslakosok és a gyarmatosítók 

közötti kapcsolatokat, ami mögé a hódítók állítólagos "bíróságai" nem tudtak betekinteni.86 

"A hódítás olyan jogcímet ad, amelyet a hódító bíróságai nem tagadhatnak meg, bármi legyen 

is az egyének magánvéleménye és spekulatív véleménye az eredeti igazságosságot illetően"  a 

sikeresen érvényesített követelés igazságosságát illetően.87 Ezek az észak-amerikai források 

annyiban relevánsak, hogy különböző brit birodalmi kontextusokban bukkantak fel, többek 

között az ausztráliai Port Philipre vonatkozó jogi véleményekben, az alsóházi választási 

bizottságok Új-Zélanddal kapcsolatos vizsgálataiban (például 1840-ben és 1844-ben) vagy a 

legfelsőbb bíróság gyarmati Új-Zélandon hozott döntésében, a Queen v Symonds ügyben 

(1847), valamint a londoni Aborigines Protection Society nevében kifejtett véleményekben. 

Alkalmazásukhoz nagymértékben hozzájárult, hogy hordozható, nyomtatott formátumban is 

hozzáférhetőek voltak, akár James Kent Commentaries on American Law című könyvében, 

akár Henry Wheaton Johnson kontra M'Intosh ügyben írt jelentéseiben, amelyre Edward 

Gibbon Wakefield részéről kifejezetten hivatkozott az alsóház egyik különbizottsága előtt 

1840 júliusában. Ez utóbbi esetben Wakefield arra hivatkozott, hogy James Cook 1769-70-es 

új-zélandi világkörüli útja elegendő alapot szolgáltatott ahhoz, hogy megalapozza Nagy-

Britannia joghatósági hegemóniára vonatkozó igényét más európai poliszokkal szemben, és 

ezáltal fedezetet adott az Új-Zélandi Társaság ügynökeinek arra, hogy területvásárlási 

ügyleteket kössenek az őslakos közösségekkel. Használatuk másik indoka az volt, hogy ezek 

az amerikai források az Egyesült Államok függetlenné válása előtt az angol jognak az 

őslakosok közötti kapcsolatokra állítólagosan alkalmazott formáját kívánták elbeszélni és 

szintetizálni. Sir George Gipps, Új-Dél-Wales kormányzója ezt az 1840. július 9-én a 

gyarmati törvényhozó tanács előtt tartott beszédének nyomtatott jelentésében is kifejtette.88 

Ezek az átültetett bírósági határozatok és szövegek gyakran viharos utóéletet éltek a 

különböző gyarmati környezetekben, amelyek mindegyike saját, változatos történetét adja, 

amely megérdemli az alapos tanulmányozást és figyelmet. 

 

 

IV. Operacionalizálás és a kereszteződések és összefonódások különböző helyszínei 

 

 

Akár a joghatósági feszültségeket, akár a tulajdonosi érdekeket, akár a területi terekhez 

viszonyított kormányzást vették figyelembe, Nagy-Britannia birodalmai változatosságot 

mutattak. A jogtörténetek egyik fő témája továbbra is az, hogy az őshonos és a gyarmati jogi 

normák összefonódása hogyan hozta működésbe az absztrakt jogi feltételezéseket, illetve 

hogyan igazította ki azokat. Az időbeli és időbeli összetettség olyan mértékű, hogy nem lehet 

könnyen jellemezni. Az e kihívásokkal küzdő jogtörténészeknek az a kötelességük, hogy az 

elemzés érzékenyen szinkron és diakron formáit alkalmazva, az időre és a helyre, valamint a 

helyeken és régiókon átívelő témákra és forrásokra hangolódva elemezzenek. Az ásatás és 
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a helyreállítás igényes formájára van szükség. Az őslakos folyamatok és beszélgetőpartnerek 

dinamikus résztvevők voltak, bár veszélyben, ahogy az anyagi kapcsolatok a helyszínen 

kiigazodtak, és csökkent a preferenciákra vagy az eredményekre gyakorolt befolyásolási 

képességük. E kérdések megközelítése során sokat segíthet, ha először nyomon követjük és 

elemezzük a jogi folyamatok és absztrakciók helyi jellegzetes adaptációit, amelyek a 

transzregionális vagy óceáni hálózatokból, valamint a személyzet és a szövegek körforgásából 

származhattak. Ahogy Benton és Walker feltételezi, a jog és a birodalom aspektusainak 

triptichonja van játékban. Az elsőt épp most jártuk be. Másodszor, "a központból érkező 

politikai erők alakítják a jogpolitikát, miközben létrehozzák a gyarmati jogi sokszínűség 

ideológiai alapjait és politikai feltételeit". Végül: "A harmadikban a gyarmati jogi 

konfigurációk a különböző helyi viszonyokat tükrözik, a rend, a tulajdon és a legitimitás 

hasonló problémái párhuzamos jogi megoldásokat sürgetnek".89Ezekhez hozzá kell adnunk a 

bennszülött tényezőket és a dinamikus beszélgetőpartnereket és kapcsolatokat, azt, hogy ezek 

a maguk sajátos módján hogyan befolyásolták (vagy nem) a bennszülött és a gyarmati látás- 

és beszédmódok összefonódását, eltéréseit vagy szétválását (bár időben igen változatosan). 

        E megjegyzések egyike sem arra irányul, hogy elvetjük a gyarmati bíróságok egyes 

ügyeinek jelentőségét, de arra kötelez bennünket, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek az ügyek 

maguk is csak töredékei a nagyobb történeteknek, amelyek nem feltétlenül derülnek ki a 

bírósági határozatokról szóló jelentésekből.90 A régiók közötti általános témák elfedhetik 

vagy elfedhetik a fontos különbségeket, amelyek, ha tisztelettel feltárjuk őket, lehetővé teszik 

számunkra, hogy megállapítsuk az alkalmazkodás, a változás, az eltérés és a konvergencia 

számtalan mozgatórugóját és hatását az őslakos és gyarmati törvények kölcsönhatásában vagy 

vitájában. Történeti szempontból ezek a megközelítések diakronikus szemléletet igényelnek, 

amely érzékeny a fogalmi szakadásokra és az időbeli kiigazításokra, szemben az elvont, 

doktrinális elemzésekkel összhangban meghirdetett rendezett beszámolókkal. 
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                     39. A kodifikáció kora és a magánjog modernizációja 
                                                          Jean-Louis Halpérin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A "kodifikáció" szót Jeremy Bentham találta ki és népszerűsítette. A jogtörténészek azt a 

mozgalmat értik alatta, amely a 18. század végétől a második világháborút követő időszakig a 

kontinentális Európában a rendszerezett kódexek, különösen a polgári törvénykönyvek 

megírásához vezetett. Ez a fejezet a kódexek sokféleségére és a kodifikáció különböző 

politikáira összpontosít, amelyeket Európában a porosz általános kódexszel, a napóleoni 

kódexszel vagy az osztrák polgári törvénykönyvvel (1794-1811) kezdődő és a német, svájci 

és görög polgári törvénykönyvekkel (1900-46) végződő időszakban hajtottak végre. A polgári 

törvénykönyvek mint politikai és társadalmi programok a családról, a tulajdonról és a 

szerződésről szóló új elképzelések és szabályok hordozói voltak. Az összehasonlító 

perspektíva az angol magánjog úgynevezett modernizációjáról szóló néhány olyan fejleményt 

is tartalmaz, amelyek a kodifikációtól eltérő csatornákat használtak. 

Kulcsszavak: kódexek, szerződések, család, igazságügyi jogalkotás, jogkorszerűsítés, 

tulajdonjog 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A "kodifikáció" szót Jeremy Bentham találta ki és népszerűsítette. 1817-ben Bentham kiadta 

Papers Relative to Codification and Public Instruction című könyvét, amelyben összegyűjtötte 

az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, Madisonhoz (1811), az orosz cárhoz, I. Sándorhoz 

(1813-14), valamint Genf, Spanyolország, Portugália és Dél-Amerika különböző hatóságaihoz 

intézett leveleit. A közoktatásról szóló szövegek előtt a kötet tartalmazott egy körlevelet "a 

kodifikáció tárgyában", amelyet bármely állam kormányzójának el lehetett küldeni.1Paradox 

módon Bentham nem javasolt valódi definíciót arra vonatkozóan, hogy mit tekintett "jogi 

kódexnek". Inkább a "joganyag" előnyeinek bemutatását részesítette előnyben, a törvényeket, 

amelyeket minden országban javasolta, hogy írásba foglalják. Mivel tudta, hogy a kódex a 

törvények gyűjteménye, Bentham ragaszkodott e gyűjtemény teljességének eszményéhez, 

hogy egy ország összes jogi szabályát egy Általános Kódexben vagy Pannomionban gyűjtse 

össze, amelyet a társadalom egyes osztályainak szentelt, nagyon kis méretű Részleges 

Kódexekkel társított. Benthamnek sem a saját hazájában, sem külföldön nem sikerült egyetlen 

kódex egyetemes szerzőjévé válnia. A kodifikáció szó azonban több nyelvre lefordítva 

elterjedt az egész világon, és jelenleg a történetírásban a jogi kódexek lejegyzésének 
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"mozgalmát" jelöli, először Európában, majd az európai minták átültetésével valamennyi 

kontinensen. 

       Ha a kodifikáció történetének kiindulópontjaként Bentham műveit vesszük, akkor e 

globális jelenség megértésében bizonyos nehézségek merülhetnek fel. Először is, a Bentham 

által javasolt tervek, nevezetesen az Általános kódex és a (mintegy 200) Részleges kódex 

kombinálásának ötlete soha nem valósult meg. Másodszor, Bentham tervei előzményeként az 

1683-as dán kódexet, az 1734-es svéd kódexet, valamint Szardínia törvényeit és alkotmányait 

(1723-9) vagy a Code Frédéric porosz tervét (1749-51, de nem a Bentham idején hatályos 

1794-es Allgemeines Landrechtet) idézte. Ha a kodifikáció teoretikusa ezeket a kódexeket 

hiányosnak ítélte, akkor is egy általános kódexre tett kísérletnek tekintette őket, míg a 

huszadik század modern történetírása ezeket a törvényhozási szövegeket inkább 

"kompilációknak" vagy "konszolidációknak" minősítette. Bentham nem volt túlságosan 

dicsérő a francia polgári törvénykönyvvel, és nem volt teljesen elégedett a francia büntető 

törvénykönyvvel (az 1810-es napóleoni törvénykönyv, amely az 1791-ben kihirdetett első 

francia büntető törvénykönyv helyébe lépett), 2míg a napóleoni kodifikációt ma a modern 

törvénykönyvek mintájának tekintik. Azt mondhatjuk, hogy Bentham inkább volt tanúja a 

"kodifikáció korának" kezdetének, mint jó elemzője a korabeli új kódexek sajátosságainak. 

Az 1748-ban született és 1832-ben meghalt Bentham kortársa volt a Code Frédéric francia 

nyelvű kiadásának; Beccaria Dei delitti e delle pene című művének (1764, a kodifikáció 

ideológiájának alapvető szövege); az úgynevezett Codice Leopoldinónak (ezt az 1786-os 

Riforma della legislazione criminale Toscana-t maga a nagyherceg nevezte Codice 

Leopoldinónak); majd a napóleoni kodifikációknak, illetve az 1822-es spanyol büntető 

törvénykönyvnek. Bentham a kontinentális Európában, saját országán kívül és saját terveitől 

függetlenül kialakult jogalkotási gyakorlatot tételezett fel. 

        Bentham paradox nézetei a "kodifikáció korának" történetéről tükrözik a 

"nominalizmus" mint a jogtörténeti félreértések forrásának kockázatát. Ami a többi fogalmat 

illeti, különbségek vannak a "kódex" szó mai jelentése (amely megfelel az általunk a kortárs 

vitákban használt kódex fogalmának) és a latin codex főnév között, ahogyan azt a késő 

ókortól kezdve alkalmazták, először a tekercsek helyét átvevő bekötött könyvekre, majd a 

császári törvények hiteles gyűjteményeire, mint például a Codex Theodosianus vagy a Codex 

Justinianus. Azt mondhatjuk, hogy a középkorban ennek a jogi szónak az összeomlása 

következett be, és ez megfelelt az uralkodók törvényhozó hatalmának gyengülésének a 

"modern" államok kialakulása előtt, amelyet a XVII. században általánosan elismertek. 

Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy a tizenharmadik századi Siete Partidas, eredeti nevén 

Libro de las leyes, "törvénykönyv" volt-e vagy sem. Viták alakultak ki arról, hogy a helyi 

törvények leírásának folyamata jogalkotási jellegű volt-e. A szokások összegzése  

Franciaországban a tizenhatodik században, amit a magánjognak szenteltek, cikkekre osztott 

szövegek kihirdetéséhez vezetett, amelyek nagyon hasonlóak a későbbi kódexek 

bemutatásához. 

         A jogtörténészek általánosságban úgy vélik, hogy a XVII. századig a királyok és 

fejedelmek jogszabályai nem rendelkeztek a rendszerezés és a magánjogi szabályok 

egységesítésének azon jellemzőivel, amelyek a modern kodifikációkat jellemeznék. A 

tizenhetedik században különböző jelenségek történtek, amelyek a kodifikáció korának 

előfeltételeinek tekinthetők. Először is, az úgynevezett modern természetjogi iskola 

megszületését és fejlődését a kodifikáció felé tett lépésként elemezték, az axiomatikus 

elveken alapuló jogrendszer koncepciója révén. A XVIII. század végének és a XIX. század 

elejének nagy kódexeit "természetjogi" kódexeknek nevezték3, amelyek Grotius, Pufendorf és 

Wolff programját valósították volna meg a pozitív jogban az alanyok természetes jogait 

garantáló jogi parancsok rendszerének kidolgozására. Az ilyen felfogással az a probléma, 

hogy sem Grotius, sem Pufendorf, sem Wolff nem javasolta semmilyen kódex megírását. 
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Ugyanez a helyzet nemcsak a természetjog angol elméletalkotói, Hobbes és Locke esetében, 

hanem a XVII. és XVIII. századi francia jogi íróknál is, akiket hagyományosan a modern 

természetjogi iskolához kapcsolnak, Domatnál és Pothier-nél. Ha e szerzők elképzelései, 

amelyek a pozitív törvények "új rendjét" fogalmazták meg az egyetemes természetjog 

absztrakt axiómáinak megfelelően, nagy hatással voltak a "felvilágosult" kódexek szerzőire, a 

kodifikációs mozgalom nem magyarázható a modern természetjogi iskola melléktermékeként. 

A kodifikáció nagy és egyetlen szószólója a XVII. században Leibniz volt, aki az 1670-es 

években a német jog egységesítését javasolta a római jogból kinyert örök igazságok alapján. 

Leibniz azonban szemben állt Pufendorf elméleteivel, és a kodifikáció meglehetősen 

konzervatív tervei nem valósultak meg. 

        A kodifikáció korának helyiségei szempontjából fontosabb kérdés, amely ugyanabban a 

században történt, a Danske Lov és XIV. Lajos francia rendeleteinek írásba foglalása volt. Az 

1683-as Danske Lov egy V. Christian által kihirdetett törvénykönyv, amely hat könyvre 

oszlik (az igazságszolgáltatásról, a papságról, a társadalom különböző osztályairól, a 

tengerjogról, a vagyonjogról és a büntetőjogról). Régebbi törvények összeállításának 

tekinthető, amely azonban nem rendelkezik nagy eredetiséggel. Ugyanakkor kísérlet a jogi 

szabályok egységesítésére is egy olyan királyságon belül, amelyet a királyi abszolutizmus 

1660 óta tartó térnyerése jellemez. Franciaországban a rendeletek a polgári perrendtartás 

(1667), a büntetőeljárás (1670), valamint a kereskedelmi és tengerjog (1673 és 1681) olyan 

törvények voltak, amelyekről XIV Lajos a pénzügyminisztere, Colbert közreműködésével 

döntött. Mivel ezek egy teljes jogágat egységesítettek, a korábbi szabályok hatályon kívül 

helyezésével, a korabeli kiadók Lajos-kódexnek nevezték őket. Nem foglalkoztak azonban az 

anyagi jog magjával, amelyet a polgári jogban a szokások és a római jog szabályozott. Ez a 

két példa azt mutatja, hogy a kodifikáció története mélyen összefügg a politikatörténettel és a 

centralizált monarchiákon belüli egységesítési folyamatokkal. Figyelemre méltó, hogy a 

kodifikációs projektek a 18. században virágoztak fel a "felvilágosult despotizmus" 

jelenségével foglalkozó országokban: Poroszország, Ausztria és Oroszország. A jog 

kodifikációja a racionalizáló eszmék által inspirált politikaként jelent meg. 

      Felvilágosodás, és arra törekedett, hogy a fejedelem minden alattvalóját ugyanannak a 

törvénynek rendelje alá. A kodifikáció célja az volt, hogy szakítson a hagyományos, saját 

törvényekkel rendelkező "birtokokra" (németül Stände, franciául rendek, olaszul ceti) tagolt 

társadalommal, és a római jog tiszteletben tartásától a vulgáris nyelven leírt nemzeti jog 

megalkotása felé mozduljon el. 

        A jogi kodifikáció e politikai történetének a legkülönbözőbb helyzeteket és modelleket 

kell figyelembe vennie. Egyes országokban az uralkodók a jog egységesítésének e céljaira a 

kompiláció vagy a konszolidáció eszközét választották, és általában olyan általános kódexet 

terveztek, amely összhangban lehetett a társadalom hagyományos szervezetének 

megtartásával. Más országokban a cél inkább a régebbi joggal való szakítás volt, és a 

személyek közötti nagyobb egyenlőséghez kapcsolódó sajátos kódexek lejegyzése. XIV. 

Lajos francia rendeletei után, amelyek csak az eljárási és kereskedelmi törvényekre 

összpontosítottak, új irányzat jelent meg a Beccaria elképzelései által inspirált büntető 

törvénykönyvek megírásával: az 1786-os toszkán Leopoldina, az 1787-es osztrák büntető 

törvénykönyv és az 1791-es francia büntető törvénykönyv. A büntetőjog területén Beccaria 

Dei delitti e delle pene című műve az új szabályok kodifikálásának különböző előnyeit 

támogatta: véget vetett az öröklött és zavaros törvények sokaságán alapuló ítéletek 

önkényességének, mindenki számára hozzáférhetővé tette a törvényt egy egyszerű könyv 

révén, amelyet az apák is felolvashatnak gyermekeiknek, és a büntetéseket az elkövetők előre 

ismerhették, a bűncselekmények szigorú meghatározása révén mélyrehatóan megreformálta a 

jogot (megszüntetve az olyan "képzeletbeli" bűncselekményeket, mint a házasságtörés vagy a 

homoszexualitás), humanizálta a büntetéseket, és előmozdította az egyenlőség elvét. Az első 
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büntető törvénykönyvek megírása, amelyet ez az ideológia ihletett, nemcsak azt mutatta meg, 

hogy az uralkodók "forradalmi" törvénykönyvet írhatnak elő, hanem azt is, hogy a 

kodifikációs program megvalósításának jobb módja a szakosított törvénykönyvek 

megalkotása. Franciaországban és Ausztriában ez a program a tizenkilencedik század elején 

valósult meg, és a polgári törvénykönyv (mint a napóleoni 1804-ben és az osztrák ABGB 

1811-ben) lett a par excellence kódex, a legfontosabb cél, és gyakran a legnehezebben 

elérhető: tizennyolc európai országban a büntető törvénykönyv megírása előbb valósult meg, 

mint a polgári törvénykönyvé. Ezért ez a fejezet a magánjogra összpontosít (a büntetőjog 

kivételével), és egészen az utóéletig tart. második világháborút követő időszakig, amikor is 

néhány európai országban kihirdették az első polgári törvénykönyvet, például az 1946-os 

görög polgári törvénykönyvet. 

        Egy utolsó észrevétel magyarázza e fejezet módszertanát. A XVIII. század és a XIX. 

század első felének törvénykönyvei külön cikkelyeket tartalmaztak, amelyek a bíráknak 

szóltak, és arra utasították őket, hogy tartsák tiszteletben a törvényes jogszabályokat, 

kövessék a meghatározott értelmezési módszereket, és bizonyos esetekben a törvénykönyvön 

kívül más jogforrásokat is használjanak. A kodifikációs mozgalom a XVII. és XVIII. 

században, nevezetesen Franciaországban, Olaszországban és Németországban kezdődő 

általános tendencia keretében zajlott, amely a bírák "önkényes" munkáját a jogalkotó által 

végzett központi jogértelmezés javára korlátozta. Itt is közeledtek egymáshoz a fejedelmek 

érdekei, akik hajlandóak voltak fenntartani maguknak a törvények értelmezési jogkörét, és 

Beccaria felvilágosult elképzelései, amelyek nagyon ellenségesek voltak a bírák által alkotott 

joggal szemben. Valójában a kódexek alkalmazása megfelelt, nevezetesen Franciaországban 

és a francia mintára egy egységes és befolyásos ítélkezési gyakorlat kialakításának, amelyet 

időszakos ítélkezési könyvek (recueils de jurisprudence) terjesztettek. Paradox módon ez az 

esetjogot népszerűsítő irodalom a kontinentális Európában a kodifikált joggal egy időben, az 

1865-ös nagy-britanniai Incorporated Council of Law Reporting megalapítása előtt alakult ki. 

Több országban a jogi standardizáció folyamata a XIX. században a kodifikált jog és az erős 

esetjog társításával haladt előre. A XIX. század végén és a XX. század elején a német (BGB) 

és a svájci (ZGB) polgári törvénykönyvek által a bírói értelmezésnek biztosított nagyobb tér 

nem a kodifikációs mozgalom radikális változását jelentette, hanem inkább a bírák szerepéről 

alkotott elképzelések fejlődésének megerősítését. Ez a fejlődés azt mutatja, hogy a kódexeket 

programként vagy "üzenetként" kell felfogni, amelyeket a bírák és a társadalom különböző 

részei 4valószínűleg különbözőképpen fogadnak. A kodifikáció történetének figyelembe kell 

vennie a kódexeknek az európai országok gyakorló jogába való beépülésének ezeket a 

különböző fokozatait, valamint a Nagy-Britanniában zajló jogi egységesítési folyamatokkal 

(konszolidált törvények, law reports) való érintkezési pontokat. 

        A fejezet a Max Weber által a kodifikációról megfogalmazott tanulságos gondolatok 

alapján szerveződik. Max Weber a Wirtschaft und Gesellschaft című művében azt javasolta, 

hogy a törvények modern kori átalakulását "formális" és "anyagi" értelemben vett 

racionalizálási folyamatként kell elemezni. Formai értelemben ez a folyamat olyan eljárási 

szabályok kidolgozásából állt volna, amelyekkel egységesíteni és hatékonyabbá lehetett volna 

tenni a bíróságok előtti eljárásokat: itt a polgári perrendtartásokat (és általánosabban az 

ítéletek jogszerűségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat) és azok hatását kell figyelembe 

vennünk az igazságszolgáltatás működésére. "Anyagi" értelemben a racionalizálás az 

absztrakt és általános normák, különösen a polgári jogi ügyekben.5 Max Weber különösen 

a napóleoni kódex egyediségére összpontosított, epigrammatikus cikkelyeivel, mint a 

modernitás minden történelmi előítélettől mentes modelljére, amely ezen okokból különbözik 

a forradalom előtti kódexektől.6 Ezen ideáltípusokat követve a fejezet első részében a 

kódexek sokféleségét a megírásuk és alkalmazásuk kettős összefüggésében javasoljuk 

vizsgálni, míg a második részben a magánjog jelentős modernizációjával foglalkozunk a 
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XVIII. század közepétől a XX. század közepéig az európai államokban, összehasonlítva a 

polgári törvénykönyvet ismerő jogrendszerek helyzetét a polgári törvénykönyvet nagyrészt 

mellőző országok, különösen Nagy-Britannia esetével. 

 

 

II. A kodifikációs politikák és azok eredményei 

 

A jogi kodifikáció, különösen amikor azt a polgári jogra is kiterjesztették, az állami hatóságok 

masszív beavatkozásának tekinthető a magánszemélyek közötti kapcsolatok alakításába. 

Figyelemre méltó, hogy a kodifikációs mozgalom az abszolutizmussal és a felvilágosult 

despotizmussal kezdődött. Paolo Grossi "jogi abszolutizmusként" jellemezte, amely kísérletet 

tett az Ancien Régime korporatív társadalmához kapcsolódó hagyományos jogi pluralizmus 

elnyomására, és kísérletet tett az állami jogalkotás mint jogforrás monopóliumának 

érvényesítésére. 7Ez részben igaz, különösen a napóleoni kodifikátorok szándékait illetően, de 

ezt az ítéletet árnyalni kell a kódexek készítői által vezetett politikák változatossága és az elért 

kodifikációk különböző eredményei alapján. 

        Amint a bevezetőben említettük, az 1667. évi francia polgári perrendtartás és az 1683. 

évi Danske Lov az előbbi esetében a polgári eljárás kodifikációjának, az utóbbi esetében 

pedig az általános kódex megírásának előzményeinek tekinthető. A kodifikációval 

kapcsolatos technikák közül néhány már jelen van ezekben a törvényerejű jogszabályokban: a 

teljességre való törekvés, legalábbis bizonyos kérdésekben; a könyvekre vagy címekre való 

felosztás; a meglehetősen rövid cikkek stílusa; és a korábbi jog hatályon kívül helyezése. Az 

abszolutista királyok azzal a céllal hozták ezt a két átfogó törvényt, hogy országukon belül 

egységesítsék a szabályokat, anélkül, hogy külföldi (nevezetesen a római jogi) modelleket 

követtek volna. Ez a két "kódex" azonban nem változtatta meg a jogrendszert forradalmi 

módon. A francia polgári perrendtartás, amely az 1806-os napóleoni törvénykönyvig volt 

érvényben e tárgyban, nem tudta korlátozni a főbírák (a parlementek bírái) hatáskörét a királyi 

jogszabályok értelmezésében, és nem tudta csökkenteni az írásbeli és hosszadalmas eljárások 

számát sem. A büntetőjogi, valamint a polgári vagy eljárási ügyekre is kiterjesztett dán jog a 

XIX. századi reformokig fenntartotta a protestáns és hagyományos társadalom struktúráit. 

         Hasonló jellegzetességek azonosíthatók a XVIII. század két másik "általános 

kódexében": a szardíniai törvények és alkotmányok, amelyeket II. Viktor Amedee király 

1723-ban hirdetett ki (majd III. Károly Emánuel 1770-ben megreformálta); és a svédországi 

birtokok által 1734-ben elfogadott és I. Frigyes király által 1736-ban kihirdetett Sverikes 

Rikes Lag. E két átfogó törvény politikai kontextusa eltérő. Piemont-Szardíniában, az új 

államban, amely 1720 óta egyesítette a savoyai hercegek területeit (az Alpok két oldalán) 

Szardínia szigetével, a herceg (aki csak 1713-ban kapta meg a királyi címet) a francia 

monarchia abszolutista politikáját utánozta. A francia és olasz nyelven kiadott törvények és 

alkotmányok megkísérelték egységesíteni a különböző területek jogi szabályait, és a bírák 

szigorú alávetését a királyi törvényhozásnak. Ez azonban a régebbi törvények (új sorrendben 

és néha új értelmezéssel) gyűjteménye volt, amely fenntartotta a kiváltságokat, különösen a 

katolikus egyház kiváltságait, és az alattvalók közötti egyenlőtlenségeket (a külön 

büntetésekkel a nemesek és a zsidók elkülönítése a keresztény lakosságtól). Miközben az 

öröklési jog egyes aspektusait megreformálta, a magánjog magját illetően megtartotta a római 

és kánonjogi szabályokat. Svédországban XII. Károly katasztrofális uralkodása után a királyt 

meggyengítették a birtokok és egyfajta parlamentáris kormányzat javára: a Sveriges Rikes 

Lag szintén törvényes törvények gyűjteménye volt (némelyikük a középkorból származott), a 

protestáns papságra, a nemesekre, a polgárokra és a parasztokra vonatkozó sajátos 

szabályokkal. 8 
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       Az 1756-os Codex Maximilianeus bavaricus civilis volt az első polgári törvénykönyv, 

amely a felvilágosodás hatására született. Bajorország hercege, Maximilian III Joseph 

reformer volt, aki megpróbálta utánozni a porosz királyt, II. Fredriket, kancellárja, Kreittmayr 

pedig tanult jogász volt, aki ismerte Wolff műveit. A mintegy 800 paragrafusból álló bajor 

polgári törvénykönyv egy kodifikáció harmadik része volt, amely magában foglalta a büntető 

törvénykönyvet (1752), az eljárási törvénykönyvet (1753), valamint a törvénykönyvekhez 

fűzött hivatalos kommentárkönyveket is. Ennek az első, német nyelven írt polgári 

törvénykönyvnek az volt a célja, hogy a hercegnek alávetett területeket erős államhatalom 

alatt egyesítse. A polgári törvénykönyv azonban megtartotta a római jog számos szabályát, az 

1616-os Landrechtből, sőt még a feudális jogból is. A ius commune hagyományával 

való szakítás nem volt hatékony, tekintettel a római jog szubszidiárius szerepére. 9 

        Hosszú uralkodásának (1740-86) első éveitől kezdve II. Frigyes porosz király át akarta 

alakítani a porosz jogot, és megbízta Sámuel Cocceji kancellárt, Pufendorf idős tanítványát, 

hogy reformálja meg az eljárást - egyértelműen ellenségesen viszonyulva a jogászokhoz -, és 

tervezzen meg egy általános kodifikációt. Az első eredmény az 1751-ben franciául megjelent 

úgynevezett Code Frédéric volt, amely azt javasolta, hogy hozzanak létre egy egységes porosz 

jogot, amelyet nagyrészt az usus modernus Pandectarum ihletett, de németül írták, és 

amelynek célja a tanult jog befolyásának megtörése volt. Ezt a projektet Cocceji halála és 

Nagy Frigyes hadjáratai megszakították. Arnold molnár ügye után a király agresszívvá vált a 

bírákkal szemben, ezért Carmer kancellárt felkérte, hogy Svarez és Klein jogászok 

segítségével készítsen egy általános kodifikációs projektet. 

       A tervezetet végül 1794-ben hirdette ki II. Frigyes utódja, unokaöccse, II. Frigyes 

Vilmos, Allgemeines Landrecht für die Königlich- Preu?ischen Staaten (Általános területi 

törvény a királyi és porosz államok számára) címmel; a törvénykönyvet nem sokkal 

Lengyelország utolsó, 1793-as felosztása után léptették hatályba, és Lengyelország porosz 

részének németesítésére szánták. A Franciaország elleni háború idején a király nem akarta 

használni a Gesetzbuch (törvénykönyv) szót, mivel azt túlságosan forradalminak lehetett 

volna tekinteni. Kétségtelen, hogy az ALR egy általános kódex (és Bentham is annak 

tekintette), amely minden jogi kérdést érint: a polgári, büntető, kereskedelmi, feudális, 

egyházi jogot stb. Negyven címbe rendezve több mint 19 000 (kis) paragrafust tartalmaz, a 

legapróbb részletekig lemenően, például a hermafroditákról vagy a gyermek szoptatásáról. A 

tervezet két részre osztása - egy általános rész bevezetéssel és a személyekről, dolgokról és 

jogi aktusokról szóló cikkelyekkel, valamint egy második, a különböző Stände-eknek, a 

nemeseknek, a polgároknak, a parasztoknak és a szegényeknek szentelt rész - tükrözi a kódex 

kétértékű, "jánusarcú" jellegét. A természetjogi tanítások által befolyásolt első rész a 

törvénynek való alávetettségre összpontosít minden poroszországi alanyt illetően, akiket a 

"természetes szabadságon" alapuló általános jogok (beleértve a tulajdonjogot is) illetnek meg. 

Második része fenntartja a társadalom korporatív és egyenlőtlen szerkezetét, megtartva a 

feudális jogot, sőt a jobbágyságot is. A házassági jogot a protestáns egyház szabályai ihlették, 

a házasság felbontásának több okát is meghatározta, beleértve bizonyos esetekben a 

házastársak közötti "heves antipátiát". A zsidók és keresztények közötti házasságot nem 

tiltották kifejezetten. Az ALR gyakorlati sorsa is ambivalens volt. Egyrészt a porosz 

törvénykönyvet nem adták ki nagy példányszámban, és a felsőbb bírák figyelmen kívül 

hagyták, Savigny és a berlini egyetem alapítói pedig egészen az 1840-es évekig 

marginalizálták a jogi oktatásban. A  oldalon. másrészt az ALR nem játszott kiegészítő 

szerepet a tartományi törvényekkel szemben, ahogyan azt a keletkezésekor előirányozták 

(ezeket a tartományi törvényeket nem írták le, vagy nem nagyon különböztek a kódexhez 

képest), 10és a bírák egészen az 1900-as BGB-ig polgári törvénykönyvként alkalmazták 

(1798-ban eltörölték azt a rendszert, amely arra kötelezte a bírákat, hogy a törvény 

értelmezésével kapcsolatos kétségek esetén bizottsághoz forduljanak). 
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         Az osztrák kodifikációval való összehasonlítás megmutatja, hogy a felvilágosult 

despotizmus politikája milyen eltérő eredményekhez vezethet. A kodifikáció tervét Mária 

Terézia császárné 1753-ban indította el, hasonló célokkal, mint Poroszországban: 

egységesíteni a jogot a heterogén területeken, és a latinul írt római szabályok helyébe a német 

nyelvet állítani. Emiatt a Codex Theresianus (1766) első tervezetét elvetették, mert úgy ítélték 

meg, hogy túlságosan erősen a római hagyományok jegyeit viseli magán. II. József uralkodása 

alatt döntöttek a polgári perrendtartás (1781 Allgemeine Gerichtsordnung), a büntető 

törvénykönyv (1787) és a büntetőeljárásról szóló törvény (1787 Kriminalgerichtsordnung) 

kihirdetéséről. Először a lengyel Galícia tartományban alkalmazták, majd Martini és Zeiller 

(két természetjogász professzor, a második Kant hatása alatt) átdolgozta, a polgári 

törvénykönyvet (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) végül 1811-ben az osztrák császár 

hirdette ki, a Szent Római Birodalom felbomlása után, I. Ferenc.  Az ABGB 1 502 

cikkelyével minden személynek elismerte a veleszületett jogokat, és a társadalmi 

különbségekre való hivatkozás nélkül megszilárdította a magántulajdont és a szerződéseket. A 

keresztények és zsidók közötti házasságok azonban tilosak voltak, és a törvénykönyvön kívül 

szervezett feudális rendszer egészen 1848-ig fennmaradt. 

        Ausztriával egy időben, a forradalom és annak utóhatásainak egészen más kontextusában 

Franciaországban is bevezették a szakosított kodifikációs rendszert (büntető-, polgári és 

eljárási kódexekkel). A forradalmi gyűléseknek 1791-ben sikerült elfogadniuk egy büntető 

törvénykönyvet, de a Cambacér?s által 1793-ban, 1794-ben és 1796-ban előterjesztett három 

hivatalos tervezet egyikéről sem sikerült szavazniuk. E projektek kudarcának egyik oka az 

volt, hogy a francia forradalom által politikailag megosztott jogászok nem támogatták őket.11 

Bonaparte Napóleonnak a köztársaság első konzuljaként (1800-4) sikerült újraindítania a 

polgári kodifikáció folyamatát, és ez részben az Ancien Régime hagyományait és a 

forradalom elveit vegyítő jogászok összefogásának volt köszönhető. A polgári 

törvénykönyvet formálisan 1802 és 1804 között szavazták meg az országgyűlések, de 

valójában egy négytagú bizottság (Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu és Maleville 

jogászok és bírák) írta, az államtanács tagjai dolgozták át (az ülések felén Bonaparte 

részvételével), és a törvénykönyvet az államfői tanács tagjaival fogadták el a vonakodó 

képviselőkkel szemben. Az ALR-hez és az ABGB-hez hasonlóan a francia polgári 

törvénykönyv is az abszolutizmus, ha nem is a "felvilágosult despotizmus" mellékterméke. 

Ezt követte az 1806-os polgári perrendtartás (amelyet a fent idézett 1667-es rendelet ihletett), 

majd az 1806-os polgári perrendtartás (amelyet a fent idézett 1667-es rendelet ihletett), és 

1807-ben a Kereskedelmi törvénykönyv (a kereskedőkre és a kereskedelmi cselekményekre 

vonatkozó különös szabályokkal), végül az 1808. évi büntetőeljárási törvénykönyv és az 

1810. évi büntető törvénykönyv (az 1791. évi helyébe lépve). 

         A napóleoni törvénykönyv (a Code civil des Français, amely 1807-ben a Code Napoléon 

nevet kapta) sok szempontból egyedülálló a kodifikáció történetében. Ez az első olyan kódex, 

amely folyamatos számozással rendelkezik, az 1. cikkel kezdődik és a 2282. cikkel végződik, 

elegáns francia nyelven íródott, és olyan nagyszerű vívmányokkal rendelkezik, mint például a 

személyes felelősségre vonatkozó általános záradék (1382. cikk). A kódex "forradalmi", 

mivel teljesen szekularizált: "Isten nélküli" kódex, ami számos európai országban 

elképzelhetetlen volt. A törvénykönyv a férfi állampolgárok közötti jogegyenlőségen alapul 

(8. cikkely, minden francia állampolgár polgári jogokat élvez), mentes minden társadalmi 

kiváltságtól, és megerősíti a feudalizmus felszámolását és a forradalom során elhatározott 

egyenlő öröklési felosztást. A napóleoni törvénykönyv úgy tűnik, hogy a kodifikáció 

ideológiáját a végsőkig feszegeti: az 1804 márciusában kihirdetett törvénye tabula rasa-t 

csinált a korábbi polgári törvényekből, teljesen egységesítette a francia polgári jogot, és 

hatályon kívül helyezett minden szokást, római szabályt vagy királyi rendeletet azokban a 

kérdésekben, amelyekkel a törvénykönyv foglalkozott. Természetesen a válás és a 
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törvénytelen gyermekek jogainak korlátozása a forradalmi törvényhozáshoz képest apályos 

hullámvölgyet képezett. Néhány évtizeddel a bevezetése után a napóleoni törvénykönyv Marx 

kommentárja alapján is kizárólag a polgárságnak kedvezőnek tűnhetett, mindössze két 

cikkelye szólt a munkásokról, köztük az 1781. cikkely, amely kimondja, hogy a szolgákkal 

való pereskedés esetén az urakat a szavukra kell venni; valamint a férjeknek és apáknak a 

férjes asszonyok rovására, bár minden polgári törvénykönyv ebből az időszakból ugyanilyen 

elfogultsággal rendelkezik. Még az is megállapítható, hogy a napóleoni törvénykönyv 1848-ig 

"együtt élt" a rabszolgasággal, amelyet Bonaparte 1802-ben újra bevezetett, és számos olyan 

jogi megoldást foglalt bele, amelyek a párizsi szokásokból vagy Pothier műveiből származtak. 

Más kódexekhez hasonlóan ez is nagyrészt jogászok terméke volt, egy Juristenrecht, ahogy 

Ehrlich jellemezte a kódexeket, amely a kor hagyományaihoz és előítéleteihez kötődött. 

        A napóleoni kódex 1804 utáni története megerősítette ezt az egyediséget, ami 

lehetetlenné teszi, hogy minden kódexet csak a franciával való összehasonlítás alapján 

ítéljünk meg, de megerősítette e jogi emlékmű óriási hatását Franciaországon belül és kívül is. 

Napóleon ugyanazokkal a tekintélyelvű eszközökkel, amelyeket a jogászok támogatásának 

megszerzéséhez használt, az 1804-ben újraalapított jogi iskolákban a kódexének tanítását 

központi tantárgyként írta elő. A kódex és a jogi oktatás közötti kapcsolat (amely Ausztriában 

is jelen volt, de Poroszországban nem), valamint a francia alkotmányok 19. századi 

instabilitása a napóleoni kódexet a francia jogrend ragyogó napjává tette. Minden egymást 

követő politikai rendszer, még az 1814-15-ös restauráció is (kivéve a válásra vonatkozó 

rendelkezést, amely 1816-tól 1884-ig tilos volt), átvette. Minden jogtudós, még azok is, akik 

munkásságukat nem korlátozták a kódex exegézisére, a természetjogot pozitív joggá alakító 

kódexet dédelgették, és akár individualista, liberális és demokratikus, ami hamis értelmezése 

volt az eredetnek. Első pillantásra a napóleoni törvénykönyv az úgynevezett arrets de 

reglement 5. cikkében megtiltotta a bíráknak, hogy általános szabályokat fogadjanak el. A 

kódex azonban arra utasította a bírákat, hogy minden ügyben döntsenek: ez egyértelmű 

felhívás volt, különösen Portalis Discours préliminaire című művében, egy erős esetjog 

kialakítására, és különösen az 1790-ben létrehozott kasszációs bíróság számára. 1804-től 

kezdve, a bíróságok ítéleteinek közzétételére szentelt jogi folyóiratok fejlődésének 

köszönhetően a francia polgári jog mind a kodifikáción, mind az esetjogon alapult. 

        Franciaországon kívül különböző jelenségek befolyásolták a napóleoni törvénykönyv 

sikerét. Bár erőszakos megszállással Olaszországban és Németország egyes részein, de 

érdekes módon a svájci Simplon megyében és Spanyolországban nem, a francia polgári 

törvénykönyvet 1815 után megtartották a Rajna-vidéken, a Holland Királyságban (majd 1830-

tól a független Belgiumban, míg a hollandok 1838-ban saját polgári törvénykönyvet fogadtak 

el), Genfben és a berni Jurában (a polgári házasságra vonatkozó rendelkezések kivételével), a 

Luccai kis fejedelemségben, valamint - szintén a polgári házasságra és a válásra vonatkozó 

rendelkezések kivételével - az orosz cár által irányított Lengyel Királyságban. A Rajna-

vidéken, akárcsak Belgiumban, a polgári törvénykönyvet erősen támogatta a polgárság, és 

még a polgári házasságkötésre és válásra vonatkozó cikkelyeket is megtartották ezekben a 

katolikus országokban. 

        A napóleoni törvénykönyv számos európai államot is arra ösztönzött, hogy kodifikálja 

polgári jogát, és kölcsönözze a francia szabályokat és megfogalmazásokat, különösen a 

tulajdonjog és a kötelmi jog területén, amelyek könnyebben átültethetők voltak, bár a francia 

kereskedelmi törvénykönyvet az osztrák Lombardia-Venéciában is utánozták, sőt hatályban 

tartották. A nem katolikusokat elkülönítő felekezeti házassági joghoz való visszatéréssel, 

valamint a női örökösöket hátrányosan megkülönböztető öröklési jog némi módosításával a 

Nápolyi Királyság (a Két Szicília 1819-es törvényeivel az öt francia kódexet utánozva), a 

Pármai Hercegség (1820), a Piemonti-Szardíniai Királyság (az 1837-es Codice civile 

Albertinóval), majd később a Modenai Hercegség is elfogadott egy polgári törvénykönyvet, 
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amely számos szabályt - néha közvetlen fordítással - a francia mintából kölcsönzött. Ezekben 

az esetekben a polgári törvénykönyvet tekintélyelvű eszközként használták az állam számára, 

hogy kikényszerítse a meglehetősen hagyományos társadalmak megtartását. A svájci 

kantonok esetében a jelenség némileg eltérő volt: míg egyesek, mint Bern, Luzern, Solothurn 

és Aargau az osztrák ABGB-ből merítettek ihletet, addig mások, mint Vaud, Fribourg, 

Neuchâtel vagy Valais a francia modellt választották 1819 és 1855 között. A III. Napóleon 

által támogatott olaszországi egyesülési mozgalommal a napóleoni törvénykönyv új 

népszerűségre tett szert, sőt, röviddel a Piemonthoz való csatolásuk után a pápai legációkban 

is bevezetésre került, mint ideiglenes törvény. Az Olasz Királyság 1865-ös polgári 

törvénykönyve keverte a Codice Albertino örökségét a napóleoni kódex örökségével, 

kölcsönvette a polgári házasságkötést, de a válást nem. Románia 1864-es polgári 

törvénykönyve cikkeinek kétharmadát a francia kódexből vette át, Spanyolország 1889-es 

polgári törvénykönyve pedig több mint 250 cikkelyt kölcsönzött a napóleoni kódexből. Ebben 

az időben a francia modellt új módon lehetett újraértelmezni: az 1867-es portugál polgári  

kódexbe integrált polgári szabadságjogok, mint például a véleménynyilvánítás szabadsága 

vagy az emberi személy sérthetetlensége. 

         A napóleoni törvénykönyvnek voltak kritikusai is. Napóleon bukása után Thibaut, egy 

heidelbergi professzor azt javasolta, hogy egész Németországra vonatkozóan írjanak egy 

olyan polgári törvénykönyvet, amely a német államok politikai megosztottsága ellenére is 

kifejezi a "polgári társadalom" igényeit. Savigny (a berlini egyetem egyik alapítója) 1814-ben 

megjelent híres Vom Beruf című művében a napóleoni kódex, az ALR és az ABGB ellen 

intézett erős támadásában elutasította ezt az elképzelést. Savigny úgy vélte, hogy a polgári jog 

kodifikációját el kell halasztani a magánjog történelmi (nevezetesen római) gyökereinek 

tanulmányozásán alapuló tudományos művek megjelenése után. A Német Szövetséget 

továbbra is a jogrendszerek foltozata jellemezte: a napóleoni kódex a Rajna-vidéken, a bajor 

kódex Bajorországban, az ALR a porosz területeken, és a nagyrészt a római jog által inspirált 

"német szokásjog" Németország középső részén (Mitteldeutschland). Savigny tanítványai 

azonban az úgynevezett pandektizmus révén olyan jogi fogalomrendszert dolgoztak ki, 

amelyet új kódexek elkészítéséhez használtak fel: a svájci Zürich kantonban Bluntschlinek 

sikerült megírnia egy olyan polgári törvénykönyvet - Privatrechtliches Gesetzbuch, vagy 

PGB, 1853-5 -, amely nem volt sem a napóleoni kódex másolata, sem az ABGB utánzata, míg 

Szászországban az 1865-ös polgári törvénykönyv lényegében egy kis bírói csoport munkája 

volt. 12 

         A német magánjog egységesítésének gondolata a Deutscher Juristentag (a német 

jogászok egyesülete, amely kongresszusain az egységesítésért küzdött) 1860-as 

megalakulásával, az 1861-es Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (az összes német 

állam, köztük Ausztria közös kereskedelmi törvénykönyve) elfogadásával, és természetesen 

az 1871-es Második Birodalom kikiáltásával megvalósuló politikai egységesítéssel haladt 

előre. 1873-ban a Lasker-törvény módosította az alkotmányt, és kiterjesztette a szövetség 

hatáskörét a polgári törvénykönyv megvalósítására. Egy előkészítő bizottság javasolta, hogy a 

tervezetet a főbb német államok (Poroszország, Bajorország, Szászország, Baden és 

Württemberg) által kiválasztott tizenegy jogászból álló konferencia dolgozza ki, hat bíró, 

négy magas hivatalnok és mindössze egy professzor (Windscheid) részvételével. A több mint 

tízéves munka után elkészült polgári törvénykönyv tervezetét a jogászok széles körű vitának 

vetették alá (több mint 400 szöveg jelent meg a témában), majd több kritika után - többek 

között, hogy a tervezetet túlságosan "romanizáltnak" ítélték, és Gierke szerint hiányzott belőle 

néhány "csepp szociális olaj" - egy második bizottságnak, amelynek a jogászok mellett 

néhány laikus tag is tagja volt. 13A Bürgerliches Gesetzbuchot (BGB) a parlament 

hivatalosan a 1896-ban (a szocialista képviselők ellenállása ellenére), és 1900. január 1-jén 

szimbolikusan hatályba is lépett. A német jogtudomány remekműveként a jogászok sikere és 
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Németország jogi egységesítésének vívmánya volt. Mint a Birodalom konzervatív uralkodói 

által elfogadott polgári kódex, a BGB bevezetéséről szóló törvény (EGBGB) révén társadalmi 

kompromisszumot jelentett a liberalizáció és egyes kiváltságos helyzetek megtartása között. 

       A svájci Zivilgesetzbuch (ZGB) a jogi kodifikáció új korszakának második emléke volt. 

A német BGB-hez hasonlóan a ZGB is a polgári jog egységesítését valósította meg egy olyan 

szövetségi országban, ahol húsz kanton különböző, a napóleoni kódex, az ABGB vagy a PVG 

által inspirált polgári törvénykönyveket fogadott el, 14három kanton pedig nem rendelkezett 

polgári törvénykönyvvel. E folyamat első lépése az 1881. évi kötelességkódex volt, amely a 

polgári és a kereskedelmi joggal egyaránt foglalkozott, és a francia kódexrendszerrel szemben 

alternatív modellt javasolt. A ZGB egyetlen szerző, Eugen Huber professzor munkája volt, és 

a svájci jogászok egyesülete támogatta (1862-ben hozták létre), és először a szövetségi 

hatáskörnek a polgári ügyekre való kiterjesztéséről szóló népszavazáson, majd a választott 

parlament szavazásán (1907-ben, majd 1911-12-ben a ZGB ötödik könyveként a 

Kötelezettségek kódexének új változatát) hagyta jóvá. A szövetség három nyelvén megírt 

svájci polgári törvénykönyv az első olyan polgári törvénykönyvnek tekinthető, amelyet 

demokratikusan fogadtak el, és amelyet egyértelműen befolyásolt a gyengébbek javát szolgáló 

szociális projekt. 

         Az első világháború előtt a magánjog kodifikációja a kontinentális Európa szinte 

valamennyi országában15 különböző típusú polgári törvénykönyveket hozott létre: az 1888-as 

montenegrói polgári törvénykönyv teret engedett a családi szokásoknak, az 1889-es spanyol 

polgári törvénykönyv pedig mellékszabályként megőrizte a helyi törvényeket (fueros), 

különösen az örökléssel kapcsolatban. Az Orosz Birodalomban az 1810-es években elvetették 

a napóleoni kódex mintáját, és egy általános törvénygyűjteményt, az 1833-as Szvod Zakonov 

60 000 cikkelyben írt és alkalmazott törvényeket. A büntető törvénykönyvek (1845 és 1903) 

megvalósulása után azonban a XIX. és a XX. század fordulópontján polgári törvénykönyvet 

dolgoztak ki, de azt soha nem fogadták el. Az első szovjet polgári törvénykönyv 1922-es 

elfogadása, amely 435 cikkelyre korlátozódott a vagyonjogi szabályokról, és amelyhez egy 

családjogi és egy munkajogi törvénykönyv társult; majd Mustapha Kemal választása a svájci 

polgári törvénykönyv utánzására Törökország számára 1926-ban; az új polgári törvénykönyv 

megírásának vállalása Olaszországban 1937-42-ben, amely integrálta a kereskedelmi 

kötelezettségeket a polgári törvénykönyvvel; és a görög polgári törvénykönyv megvalósulása, 

amely részben a BGB mintájára készült 1946-ban, mind megerősítették, hogy a magánjog jogi 

kodifikációja az Egyesült Királyság kivételével valamennyi európai államot érintő kérdés 

volt. 

 

 

III. A magánjog korszerűsítése kodifikációk révén 

 

 

A "modernizáció" szó alatt ebben a szakaszban a polgári - és bizonyos esetekben a 

kereskedelmi - törvénykönyvek azon jellemzőit értjük, amelyek szakítottak a múlttal (az 

Ancien Régime korporatív társadalmával, a római jog technikai örökségével) a társadalom és 

az érdemi magánjog reformja érdekében. Milyen körben váltotta ki a kodifikációs mozgalom 

a szabadságon és egyenlőségen alapuló új magánjog kialakulását? Hogyan történtek ezek a 

változások az európai országokban a 18. század második felétől a második világháborút 

követő időszakig a kódexek megalkotásával összefüggésben (vagy nem összefüggésben)? 

Melyek az úgynevezett "polgári jogi országok" közötti különbségek és érintkezési pontok, 

és Nagy-Britannia a magánjog modernizálásának e folyamatával kapcsolatban? A válaszok 

első sorozata a kötelmi joggal foglalkozik. Egyrészt központi témája volt az üzletemberek 

elvárásainak és az európai kapitalista gazdaságok felé való fejlődésnek. Másrészt a polgári 



 722 

törvénykönyvek e kötelmi jogra vonatkozó számos elemét a római jogi hagyományból 

kölcsönözték, és a kötelmi jog egy közös európai hagyomány egyik fontos kifejeződéseként 

jelenhetett meg, függetlenül attól, hogy a vizsgált időszakban a polgári törvénykönyvvel 

rendelkező és a polgári törvénykönyvvel nem rendelkező országok megosztottak 

voltak.16Nem meglepő, hogy a legnagyobb hatású kódexek (az ALR, a napóleoni kódex, az 

AGBG, a BGB és a ZGB) szerzői a szerződésekről és a felelősségről szóló római szókincset 

használták. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a polgári kodifikációk e téren a római jog 

konszolidációira redukálhatók. Először is, a polgári kódexek kötelmi jogi szabályaira a római 

jognak a középkori romanisták, a modern természetjogi iskola teoretikusai és az Usus 

modernus pandectarum jogászai óta kialakult értelmezései voltak hatással. Különösen az e 

kódexekben jelen lévő "kötelezettségelmélet" kidolgozása a XVII. és XVIII. századi 

jogászok, például Pothier és az 1761-es Traité des obligations, amelyet a napóleoni kódex 

kidolgozói nagyrészt felhasználtak, terméke volt. Később a BGB a pandektisták munkáinak 

mellékterméke volt. 

         Az új polgári törvénykönyvek feladták a római jog egyes megoldásait: a szerződésekben 

a szerződési sérelem eseteinek korlátozása a XVIII. század végi és a XIX. század eleji első 

hullám valamennyi törvénykönyvének közös jellemzője, míg a kölcsönök futamidejének 

szabad meghatározása (figyelmen kívül hagyva a kánonjog uzsorával szembeni 

ellenségességét) vagy a tulajdon átruházásának automatikussága az ún. a napóleoni 

törvénykönyv sajátosságai voltak. A francia polgári törvénykönyv, valamint az ABGB 

különbséget tett az imperatív normák - azok, amelyeket a felek nem vehetnek el - és a 

"diszpozitív normák" - azok, amelyek csak akkor vannak hatályban, ha a felek hallgatnak a 

szerződésben. Ez nem a "magánautonómia" teljes győzelmét jelentette, a Savigny-től kezdve 

kidolgozott fogalom, amelyet a napóleoni kódex megfogalmazói figyelmen kívül hagytak, 

mert az állami érdekek elsőbbsége, a "közrend" vagy a "közrend" szabályai fölötte álltak a 

szerződő felek akaratának. 

         A napóleoni törvénykönyv (1382. cikk) és az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB, 

1295. §) általános rendelkezéseket tartalmazott a károkozók felelősségéről és a károsultak 

kártérítési kötelezettségéről. E záradékokat a modern természetjogi iskola elképzelései 

ihlették az egyéni akarat és a társadalmi garancia közötti összefüggésekről: mindenkinek 

felelnie kell a cselekményéből eredő károkért. A francia polgári törvénykönyv elegáns 

megfogalmazását, amely a "gondatlanság" minden formáját a polgári jogi vétkesség tág 

fogalmába foglalta, nagymértékben utánozták: először a tulajdonosok védelmére találták ki a 

tulajdonukat ért károkkal szemben, például a termést eltaposó csordák és a tűzvészek 

terjedése miatt; de később Franciaországban és Franciaországon kívül is alkalmazható volt a 

személyi sérülések, különösen az ipari és munkabalesetek által okozott károk megtérítésére. 

Ezen a területen a kodifikáció hatalmas esetjog kialakulását váltotta ki (Franciaországban a 

XIX. század végére XIX. században a vétkesség nélküli felelősség elismerésével), valamint 

egy új jogág, a polgári jogi felelősség és kártérítés, a tisztességtelen kereskedelemre 

vonatkozó kiterjesztésekkel. A BGB és a ZGB szövegezői szűkebb megfogalmazásokat 

választottak, míg a munkabalesetek szociális biztosításokon alapuló szabályozása a polgári 

törvénykönyvön kívülre került. 

        Negyedszer, a kereskedelmi kódexek vagy az általános kódexeken belüli kereskedelmi 

cikkelyek (még a polgári és kereskedelmi kötelmi jognak a svájci kódexben, majd később az 

olasz polgári törvénykönyvben történő egyesítése előtt) a kereskedelem és a szakmaválasztás 

szabadságának elvéből fakadtak, ami szakítást jelentett az Ancien Régime korporatív 

társadalmával. Anélkül, hogy e tárgyban cikkeket tartalmazott volna, a francia kereskedelmi 

törvénykönyv erre a gazdasági szabadságra épült, és ez volt sikerének egyik oka. 

Németországban például a kereskedelem és a szakmaválasztás szabadsága 1807-től 1867-ig 

fejlődött, és természetesen a BGB és az 1861-es német-osztrák kereskedelmi törvénykönyv 
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helyébe lépő 1899-es Handelsgesetzbuch is megerősítette. Végül a kontinentális Európában 

számos, a kereskedelmi jogot érintő változás, mint például az uzsoratörvények eltörlése vagy 

a részvénytársaságokra vonatkozó brit jogszabályok utánzása, a jogi kódexek szövegén kívül 

történt. A BGB-ben és a ZGB-ben azonban a későbbi mozgás az egyenlőtlen szerződések új 

korlátozása felé az "alanyi jogsérelem" révén történt. A kodifikáció támogatta és 

megerősítette a kereskedelem szabadsága felé mutató tendenciát, de nem teremtette meg ezt a 

tendenciát, és túlélte a gazdasági liberalizmus tizenkilencedik századi csúcspontját. A kódex 

modelljét a huszadik század folyamán még a munkavállalókat védő cikkelyek beépítésével is 

átalakították, például a ZGB-ben, vagy a munkaügyi törvénykönyvek kidolgozásához, 

Franciaországban 1910-től, illetve a Szovjetunióban 1918-tól. 

         A tulajdonjogot illetően hasonló megjegyzések tehetők a jogi kodifikációk hatásáról. A 

kódexeken belül a római jognak a modern természetjogi iskola általi újraértelmezésének 

mellékterméke volt a tulajdonjog egyéni "jogának" meghatározása is, amelyet a tulajdonosok 

"szubjektív" előjogaként fogtak fel, amely a tulajdonukkal való rendelkezés kizárólagosságát 

biztosította számukra. Valamennyi kódex fontos (néha "tökéletesnek" vagy "abszolútnak" 

minősített) hatalmat adott a tulajdonosoknak, ami a tőkefelhalmozásnak kedvezett a 

jólét és a kapitalista gazdaságok fejlődése. Ha ez az elv nem is volt nagyon új az áruk 

tulajdonjogára nézve (és a common law-ban, majd az 1893-as brit Sale of Goods Act-ben is 

erős kifejezést találhatott), a földjog tekintetében szakítást jelentett a feudális struktúrával. A 

napóleoni törvénykönyv egyik legerősebb vonása a feudális birtokviszonyok radikális (a 

földesurak kártalanítása nélküli) megszüntetésének megerősítése volt a francia forradalom 

révén. Míg az egyház és az emigráns nemesek birtokában lévő földeket a forradalom alatt 

államosították és visszaadták e nemzeti földek többnyire polgári felvásárlóinak, addig az 

1804-es polgári törvénykönyvet a konkordátum pápai aláírása után fogadták el (aki lemondott 

minden igényéről e nemzeti földekre), és megszilárdította a felvásárlók helyzetét. A 

kodifikációt tehát a földtulajdon tömeges átruházása után fogadták el, és részt vett a 

nagyszámú földbirtokos, a nagyon kis telkekkel rendelkező parasztok többsége és a 

kisebbségben levő polgári vagy akár nemesi földesurak. A föld bérbeadása nagyrészt a 

szerződő felek szabadságára volt bízva, ami a jómódúakat részesítette előnyben a 

földművesek és a részes bérlők rovására. 

        Más európai országokban a "feudális" birtokviszonyok eltörlésének és a földek 

mobilizálásának folyamata a mortmain elnyomása révén a kodifikáció után vagy még azt 

megelőzően zajlott le. Ausztriában (ahol az ABGB nagy hallgatással kezelte ezt a kérdést) és 

Poroszországban (ahol az ALR második részének nagy részét a feudális rendszer jellemezte) a 

földesúri kötelezettségek megváltása csak 1848-ban valósult meg. Spanyolországban és 

Portugáliában az egyházi, állami és közösségi ingatlanok eladásának engedélyezésével 

(desamortización) és a földesúri birtokok megszüntetésével (Leis de Forais 1822-ben, 1832-

ben, 1846-ban) kapcsolatos kérdéseket kellett megoldani, mielőtt a polgári törvénykönyvet 

elfogadták volna. Míg a napóleoni törvénykönyvben a telekkönyvezés és a jelzálogjogok 

rendszere meglehetősen hiányos volt, a BGB és a ZBG a telekkönyvezés erős rendszerén 

alapult, és a földtulajdonok forgalmának is kedvezett. Mindezen témakörökben elmondható, 

hogy a polgári törvénykönyvvel rendelkező európai országok Nagy-Britannia előtt 

megvalósították a tulajdonjog egységesítését (1841-es és 1852-es törvények a 

másolatváltságról, 1925-ös földtörvények, sőt Skóciában a 2000-es Abolition of Feudal 

Tenures Act is). 

         A családjog reformjának folyamatában a polgári jogi kodifikáció fontos, de változó 

helyet foglalt el. Itt is a napóleoni kódex volt a maga korában a legforradalmibb, bár nem 

tartalmazott általános cikkelyt a személyek jogairól vagy a jogi személyekről. Fő jellemzője a 

házasság szekularizációjáról és a válás szabadságáról szóló 1792-es forradalmi törvények 

megőrzése. A francia polgári törvénykönyv teljesen figyelmen kívül hagyta a vallási 



 724 

házasságokat, amelyeket a francia forradalom óta megfosztottak minden polgári jogi 

hatálytól, és csak a városi megbízott előtt kötött polgári házasságot vette figyelembe. A 

napóleoni törvénykönyv cikkelyei a kánonjog tanúról és a házasságkötésről szóló mintájára 

nyilvános ünnepséget szerveztek, a városházákon. Egyházi házasságkötésre csak a polgári 

házasságkötés után kerülhetett sor, és az 1810. évi büntető törvénykönyv büntetést helyezett 

kilátásba az olyan papok ellen, akik a korábbi polgári házasságkötés bizonyítéka nélkül 

ünnepelték az egyesülést. A XIX. századi Franciaországban a többségi katolikus lakosság 

körében szinte minden polgári házasságot vallási követett, de a polgári törvénykönyv 

korlátozás nélkül engedélyezte a protestánsok és katolikusok, zsidók és keresztények, illetve 

agnosztikus házastársak közötti házasságkötést. Ez erős ellentétben állt az ALR és az ABGB 

keresztény házasságokat előnyben részesítő, diszkriminatív cikkelyeivel. 

         A házasságnak a napóleoni törvénykönyv által létrehozott szekularizációja annyira 

újszerű volt, hogy először csak a Rajna-vidéken, Belgiumban és Hollandiában alkalmazták, 

míg a francia törvénykönyv olasz államokban vagy Lengyelországban történő utánzása a 

polgári házasságot megszüntette, és csak a vallásos katolikus házassággal foglalkozott. A 

kiegészítő polgári házasság, illetve a szükséghelyzeti házasság (német nyelvterületen 

Notzivilehe) engedélyezése a kodifikációs mozgalmon kívül történt meg Vaud kantonban 

(1835), Nagy-Britanniában (1836), Norvégiában (1845), Poroszországban (1847), 

Svédországban (1863), valamint Ausztriában és Bajorországban (1868). A kötelező polgári 

házasság francia modelljét azonban a román (1864) és az olasz (1865) polgári 

törvénykönyvek is átvették, mielőtt Németországban is diadalmaskodott (1874-5), illetve 

Svájcban (1874), és bekerült a BGB-be és a ZGB-be. Még a portugál és a spanyol polgári 

törvénykönyvekben is, amelyek fenntartották a katolikus házasságot a polgári joghatásaival 

együtt, a nem katolikusok számára engedélyezték a fakultatív polgári házasságot. A polgári 

kodifikáció ideológiája, amely a törvény előtti egyenlőség elvén alapult, kedvezett a zsidók 

emancipációjának az európai országok között, és általánosabban a népek keveredésének a 

házasság szabadsága révén. 

          Ez nem jelenti azt, hogy a kizárólag férfiak által és patriarchális társadalmakban 

kidolgozott polgári törvénykönyvek elősegítették volna a nők emancipációját. A kodifikáció 

első hullámának idején egész Európában érvényesült a férjes asszonyok polgári 

jogalanyiságának elve, akik alávetették magukat a férjük fennhatóságának, sőt egyes német, 

svájci vagy skandináv területeken a nőtlen nők polgári jogalanyiságának elve is. Az ALR 

fenntartotta a házas nők polgári jogi cselekvőképtelenségét, eltekintve néhány, a házassági 

szerződés által fenntartott vagyontárgytól. Ismerte a protestáns egyház által elismert hibás 

válást, sőt a közös megegyezéssel történő válást is, ha a házastársak gyermektelenek voltak. A 

napóleoni törvénykönyv a házas nőket a férjük fennhatósága alá rendelte minden házassági 

rendszerben, valamint a (szerződés nélküli) közösség jogi rendszerében, mint ahogyan a 

szerződések révén szervezett hozomány- és különválási rendszerekben is. A forradalmi 

törvényhozáshoz képest a válást korlátozták a vétkes eljárásra (kettős mércével mérve a 

feleség vagy a férj által elkövetett házasságtörés esetén) vagy a kölcsönös beleegyezés esetén 

a megterhelő eljárásra (ezeket a szabályokat 1816-ban Franciaországban eltörölték, és 

Olaszországban nem utánozták). Mivel a katolikus házasságon alapult, az ABGB abszolút 

elutasította a válást, míg a saját vagyonukat kezelő házas nőkkel szemben kevésbé volt 

kedvezőtlen. 

           Ami a polgári házasságot illeti, a nők emancipációját és a válás fejlődését érintő 

legtöbb átalakulás a polgári törvénykönyvek kidolgozásán kívül történt. Nagy-Britanniában az 

1857-es válási törvény, amely a házasságtörés esetén kettős mércével mérő, vétkességen 

alapuló bírói eljárást vezetett be, majd az 1870-es és 1882-es törvények a házas nők 

különvagyonáról úttörő jogszabályok voltak az akkori polgári jogi országokhoz képest. A 

válást Franciaországban a köztársaságiak vezették be újra (1884), míg Dánia és Norvégia az 
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1880-as és 1890-es években elismerte a házas nők azon képességét, hogy munkájuk 

termékeivel vagy a fenntartott vagyonukkal gazdálkodhassanak. A német BGB meglehetősen 

óvatos volt ezen a téren: csak a vétkes válást és a férj által uralt közös háztartásvezetés jogi 

rendszerét ismerte. A BGB azonban elismerte a férjes asszonyok jogképességének elvét, és 

azt a jogot, hogy férjük engedélyének kikérése nélkül is dolgozhassanak. A svájci ZGB 

innovatívabb volt: kibővítette a válási okokat, a házas nőket munkaképesnek tekintette, és 

fenntartott vagyonnal rendelkezett. A Polgári Törvénykönyv kidolgozója, Eugen Huber 

hajlandó volt tárgyalni a feministákkal, de fenntartotta a "vagyonegyesítés" elnevezésű 

rendszert, amelyet a férj irányított. Az első világháborút követő időszakig és a Szovjetunióban 

a családjogi törvénykönyvig kell várni, hogy a feleségek és a férjek teljes egyenlőségének 

huszadik századi időszakába lépjünk. 

         Ami a szülők és a gyermekek közötti kapcsolatokat illeti, az új törvénykönyvek 

általában eltértek a római apai hatalom (patria potestas) rendszerétől és a nagycsaládok 

kollektív kényszereitől. Voltak azonban kivételek: az 1844-es szerb polgári törvénykönyv és 

az 1886-os montenegrói kódex fenntartotta a zadruga intézményét, a családi közösséget, 

amely kollektívan igazgatta a házi gazdaságot. Az ALR és az ABGB a család felfogásával 

kapcsolatos felvilágosult elképzelések némelyikét támogatta: a huszonnégy évben rögzített 

emancipációs korhatárral, a szülők gyermekeikkel szembeni jogaival és kötelességeivel 

foglalkoztak. A szülőknek biztosítaniuk kellett utódaik számára az oktatást, különösen a 

vallásos nevelést; a bírák megbüntethették őket, ha vétkeztek, és az ABGB még a gyermekek 

"boldogságáról" is beszélt. Más szempontból a napóleoni törvénykönyv az apa számára 

gyermekeivel szemben fenyítési jogkört szervezett (akár a lázadó gyermeket börtönbe is 

vihette), de a felszabadulási korhatárt huszonegy évre csökkentette, és megtiltotta az 

örökösödési tilalmat. 

         Európában a tizenkilencedik században, különösen az egyesítés előtti Olaszországban, a 

francia modell konzervatív adaptációi jelentek meg. Az 1819-es nápolyi polgári törvénykönyv 

lehetővé tette, hogy az apa döntsön arról, hogy a hajadon nő lakóhelye vagy kolostorba 

vonuljon. Az 1837-es piemonti polgári törvénykönyv megtartotta az örökös apai hatalom 

elvét, csak árnyaltabbá tette a gyermekek fokozatos cselekvőképessége huszonegy éves 

kortól. Engedélyezte a gyermekek örökösödésétől való megfosztását is. Az egyesítés előtti 

utolsó polgári törvénykönyv Olaszországban, Modenában (1851) a család konzervatív 

ideológiája hatott: a nőtlen lányokat is az apjuk fennhatósága alá rendelte bármely életkorban, 

és az apa halála esetén fenntartotta a nagyapa patria potestasát. 17 

          A tizenkilencedik század második felében változások következtek be. Az 1865-ös olasz 

polgári törvénykönyv eltörölte az apának a gyermekeivel szembeni fenyítéshez való jogát, 

amely ekkor még Franciaországban is fennállt. Az 1867-es portugál törvénykönyv elfogadta a 

huszonegy éves emancipációs nagykorúságot, az 1889-es spanyol törvénykönyv pedig a 

huszonhárom éves kort. A szülői hatalomnak ezt a huszonegy éves korban való korlátozását 

választották a BGB és a ZGB szövegezői is, amelyek a szülők jogellenes magatartásának 

ellenőrzését és büntetését a bírák hatáskörébe utalták. Figyelemre méltó, hogy ugyanebben az 

időszakban néhány országban, különösen Nagy-Britanniában, a jogalkotó beavatkozása nélkül 

is bekövetkezett a patriarchális hatalomtól a gyermekek védelmére orientált "gyámsági" 

modell felé való elmozdulás. 

         Az öröklési jog az utolsó olyan terület, amelyen a polgári kodifikáció mélyreható 

változásokat idézett elő. Az a tény, hogy a kódex cikkelyeit általános normákként 

fogalmazták meg, amelyeken keresztül az állam egységes szabályokat írt elő, kis teret 

engedve a családi rendezésnek és a helyi szabályoknak (ami a francia modellből teljesen 

hiányzott, de a spanyol kódexben a fueros megtartásával megmaradt), kedvezően hatott az 

öröklés meglehetősen egyszerű rendszerére, amely az egységesség (a családi vagyon és az 

ingóságok megkülönböztetése nélkül) és az örökösök közötti egyenlőség elvén alapult. Nem 
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meglepő, hogy a napóleoni törvénykönyv fenntartotta a kiváltságok, az elsőszülöttség és a 

férfi örökösök előnyben részesítésének forradalmi eltörlését. De ezek a szabályok az ALR-

ben és az ABGB-ben is jelen voltak. Csak a régi dán és svéd kódexek, valamint a svájci 

kantonok néhány kódexe (Luzern, Zürich, Fribourg), a férfi örökösöknek több öröklési jogot 

biztosított, mint a női örökösöknek. Míg a polgári törvénykönyvek továbbra is a gyermekek 

számára tartották fenn az öröklés egy fontos részét, legalább a felét, mint a római pars 

legitima jogban, addig a fiduciárius egyezségek vagy az örökléssel járó birtokok alkalmazását 

1848-50 után betiltották, vagy a polgári törvénykönyvön kívüli, külön törvényekre 

korlátozták. 

         A tizennyolcadik század végi és a tizenkilencedik század eleji három polgári 

törvénykönyv újjáélesztette az örökbefogadás római intézményét. Míg az ALR-ben és az 

ABGB-ben a családjuk által elhagyott szegény gyermekek megsegítésének eszköze volt, 

addig a napóleoni törvénykönyvben úgy fogalmazták meg, mint egy gyermek nélküli felnőtt 

örökösödésének (és nevének) egy másik felnőttre való átruházását. A házasság szent 

kötelékének tiszteletén alapuló (még szekularizált) polgári törvénykönyvek sokáig nagyon 

szigorúak voltak a törvénytelen gyermekekkel szemben. Paradox módon a napóleoni 

törvénykönyv, amely a szülők által elismert törvénytelen gyermekeknek bizonyos korlátozott 

öröklési jogokat biztosított (ami nem volt az ALR vagy a ABGB), Európa-szerte bírálták az 

apaság megállapítására irányuló kereset megtiltása miatt: ezt a szabályt az 1809-es badeni 

polgári törvénykönyv, valamint néhány svájci kanton is elutasította. A BGB és a ZGB 

jelentősen javította a törvénytelen gyermekek öröklési jogait, még akkor is, ha az apaság 

megállapítására irányuló kereset Svájcban két esetre korlátozódott, Németországban pedig 

csak alimentumok biztosításához vezetett. Itt is egyértelmű a kontraszt a brit joggal, amely 

ebben az időben figyelmen kívül hagyta a törvénytelen gyermekek öröklési jogát, a 

legitimációt vagy az örökbefogadást. Ami a családjog más területeit illeti, a főbb reformokra 

az első világháború után került sor, és néhány polgári jogi országban (Spanyolországban, 

Portugáliában, Görögországban és részben Franciaországban) több évtizeddel a második 

világháború után. A családfelfogás és az erkölcsök alakulásától függően a családok 

sokaságának elfogadása meglehetősen távol állt a polgári törvénykönyvek 1794 és 1946 

közötti kidolgozóinak perspektíváitól. 

          Ha megpróbáljuk értékelni a kodifikáció jelenségét az európai jogtörténetben, néhány 

következtetést és jövőbeli kutatási irányvonalat vonhatunk le. Először is, mivel a kodifikációs 

mozgalom nem zárójeles vagy epifenomén az európai jogtörténetben, a maga 

sokszínűségében kell megragadni: a kódexek sokfélesége volt jellemző, és nem egyetlen 

modell szerinti lineáris történet. Másodszor, a kodifikációk történetét (az összes kódexre 

kiterjesztve, nem csak a polgári kódexekre) össze kell kapcsolni a magánjog átalakulásának 

tanulmányozásával minden európai országban, beleértve Nagy-Britanniát is, az esetjog és a 

gyakorlat révén. A kódexek mint politikai és társadalmi programok olykor erős eszközei 

voltak a családról, a tulajdonról és a szerződésről alkotott felfogások e metamorfózisának, de 

nem ezek voltak a paradigmatikus változások egyetlen tényezői. Harmadszor, a kodifikáció 

ideológiája a jogi oktatással és a joghoz való hozzáféréssel kapcsolatos uralkodó 

elképzelésekhez és szokásokhoz kapcsolódik a teljes lakosság számára. A kliséket elkerülve 

és a "nagy" kódexek körüli mitológiákat figyelembe véve összehasonlító perspektívában kell 

megvizsgálnunk, hogyan olvasták a kódexeket, hogyan idézték fel őket az irodalomban és a 

művészetben, és hogyan alakították a jogról alkotott képünket. 
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                                    40. Jogi formalizmus és kritikusai 
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A formalizmus valami rossz dolog. Soha senki nem nevezte magát formalistának. A 

formalizmus vádaskodással ér fel, és az antiformalizmus kifejezése. A formalistákat úgy 

állítják be, mint akik egyoldalú, gyakran bohókás nézetek védelmezői. Ez a mai napig 

akadályozza a hozzáférést ahhoz a világhoz, amelyben ezek a formalisták éltek, akik 

valójában árnyaltabban gondolkodtak, mint kritikusaik. Ráadásul a formalizmust mindig is 

homályos, polemikus jelszóként használták, számos különböző probléma leírására a 

legkülönbözőbb kontextusokban. Ahhoz, hogy megértsük a formalizmust, újra fel kell 

bogoznunk ezeket a diskurzusszálakat. Történeti szinten négy problémakört különböztetünk 

meg: az antiformalizmus mint (1) a pozitív jog logikai osztályozásának kritikája; (2) a 

magánjog individualizmusának kritikája; (3) a világtól elrugaszkodottnak tekintett 

jogtudomány és bírói kar kritikája, valamint; (4) a hatalommegosztás modelljének és a 

természetjog semmibe vételének kritikája. 

Kulcsszavak: formalizmus, logika, jogtudományi fogalmak, pozitivizmus, individualizmus, 

természetjog 

 

 

 

 

I. Mi a formalizmus? 

 

 

A formalizmus túlhangsúlyozza a formát a tartalommal szemben. Soha senki nem nevezte 

magát formalistának. A formalizmus vádaskodással ér fel, és az antiformalizmus kifejezése. 

Amikor az antiformalisták leírják ellenfeleiket, általában nem szoktak történelmileg 

igazságosak lenni. A formalistákat úgy állítják be, mint akik egyoldalú, gyakran bohókás 

nézeteket védenek. Ez a mai napig akadályozza a hozzáférést ahhoz a világhoz, amelyben 

ezek a formalisták éltek, akik valójában árnyaltabban gondolkodtak, mint kritikusaik. 

Ráadásul a formalizmust mindig is homályos, polemikus jelszóként használták, hogy leírjanak 

számos különböző problémát különböző összefüggésekben. Ahhoz, hogy megértsük a 

formalizmust, újra fel kell bogoznunk ezeket a diskurzusszálakat. Az alábbiakban négy 

problémakört különböztetünk meg történelmi szinten: az antiformalizmust mint a pozitív jog 

logikai osztályozásának kritikája; a magánjog individualizmusának kritikája; jogot a világtól 

elrugaszkodottnak tekintett jogtudomány és igazságszolgáltatás kritikája; valamint a 

hatalommegosztás modelljének és a természetjog figyelmen kívül hagyásának kritikája. 

Kiindulópontként szolgál a tizenkilencedik században erről a kérdésről folytatott francia és 
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német vita, amely megalapozta a huszadik századi európai vitát, és jelentős hatást gyakorolt 

az Egyesült Államokban. 

 

 

 

II. A formalizmusról szóló vita négy szakasza 

 

 

1. Az antiformalizmus mint a kanti rendszerszemlélet válsága (1803-40) 

 

Kant A tiszta ész kritikája című művének németországi elterjedésével az ősi Jurisprudentiából 

Juriscientia lett.1 Alávetette magát a kanti tudományfelfogásnak. A kanti értelemben a 

2jogtudomány nem volt "tulajdonképpeni tudomány", mert rendszeréből nem lehetett 

apodiktikus bizonyosságú kijelentéseket kifejleszteni. A legtöbb jogtudós fokozatosan 

elfordult a természetjog fogalmától, és a pozitív jog felé fordult. Ennek az anyagnak a 

fényében a kanti tudománymodellben a jogtudomány lefokozódott, mivel a jog nem fejezhető 

ki a szoros értelemben vett okok és következmények közötti kapcsolatként. 

Mindazonáltal az emberi ész azt követelte, hogy a létező anyagot az oksági szabályoknak 

megfelelően rendezzék. A jogtudomány a jog racionalizálását követelte, mint "az elvek által 

rendezett ismeretek összességét". 3 

         Ha a régi jogtudományt úgy határozták meg, mint "az írott törvények helyes 

értelmezésének és a felmerülő formákra való helyes alkalmazásának gyakorlati képességét", 

akkor 4Carl Friedrich Wenck 1810-ben ehelyett azt hangsúlyozta: "Ha az objektív jog tételeit 

tudományosan rendezik és egy legfőbb elvre vezetik vissza, akkor alakul ki a jogtudomány".5 

Az új jogtudomány most már a pozitív jogot osztályozta. 6A pozitív jog rendszerei mindenütt 

megjelentek. A 7posztkantiánus filozófia híres módon megpróbálta leküzdeni az 

ismeretelméleti dualizmust a között, ami van, és ami kellene, hogy legyen. 8Ez ismét egyre 

inkább összemosta az emberi racionalitást és annak megismerési tárgyát. Ismét felmerült a 

kérdés, hogy milyen lehet egy jogrendszer. Elsősorban Fichte tudományelméletével 

(Wissenschaftslehre) szemben Hegel 1802-től kezdve  megfogalmazta a "formalizmus 

állítását"9,  amely továbbra is meghatározta a vitát. amíg 1840 körül a pozitív jogtudomány 

formalizmus-kritikája " következett, mert az a Kantból és Fichtéből induló  „észlelést és 

annak az általános és a konkrét azonosságát" szétszakította, 10 és következésképpen éppen 

nem volt képes a törvényt a maga racionalitásában berendezni. 

          Ettől kezdve a Kantot követő jogtudományi rendszerre tett számos kísérletet a 

formalizmus gyanújába keverték. Wilhelm Gottlieb Tafinger például arról beszélt, hogy a 

Kant utáni természetjog "egyre inkább eltávolodott az élettől", ami miatt a természetjog 

"száraz formalizmussá csontosodott".11 Az ezt követő években a probléma kiéleződött. Amíg 

a pozitív jogot Kant mellett kontingensnek tekintették, addig konszenzus volt abban, hogy a 

jogot lehet osztályozni, de ezáltal nem lehet ábrázolni. A jog nem volt rendszerezett; a 

rendszer inkább kísérlet volt arra, hogy a kontingens szubsztanciát az ész segítségével 

dolgozzuk fel. Tekintettel a tárgyra, ezt soha nem lehetett zökkenőmentesen megvalósítani. 

Következésképpen 1803-ban Thibaut a pozitív jog "teljes rendszerét" "teljesen lehetetlennek" 

nyilvánította.12 Ebben az értelemben formalista volt az, aki a pozitív jogot egy előre 

meghatározott keretbe próbálta belekényszeríteni, és ezzel az egyes törvényeket 

meghamisította. Nos, változatlanul óvtak attól, hogy a rendszert a pozitív jog fölé helyezzék. 

Falck 1821-ben még mindig "teljes képtelenségnek tartotta, hogy a fegyelem minden egyes 

szabálya egyetlen legfőbb elvre vezethető vissza, és így abból származtatható". 13 

       Az 1820-as években a hangsúly egyre inkább eltolódott. A jogról mint önfejlődő 

organizmusról alkotott elképzeléssel Savigny perifériáján konszenzus alakult ki arról, hogy a 
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jog nem véletlenszerű, hanem belső rendszert alakított ki, így önmagában is rendszerszerűvé 

vált. Most egy új kérdés merült fel: vajon lehetséges-e a jognak ezt a valódi rendszerét 

tudományos rendszerként ábrázolni? Ugyanakkor az is felmerült, hogy lehetséges-e a jog 

organizmusát rendszerezni, mégpedig úgy, hogy egyetlen legfőbb elvből vezetjük le. Ezek a 

kérdések hírhedt viszályhoz vezettek Friedrich Julius Stahl és Georg Friedrich Puchta között. 

Puchta 1829-ben mutatta be a modern római jog osztályozását: a törvények rendszerét. A 

jogot az alanyi jogok szerint rendezte. Puchta úgy tekintette a jogot, mint amely a tárgyaknak 

az alany szabad akarata alá való alávetését foglalja magában. Öt különböző tárgyat 

különböztetett meg: "1) dolgok, 2) cselekedetek, 3) személyek, nevezetesen a) rajtunk kívül 

álló személyek, b) rajtunk kívül létező, de velünk egyesült személyek, c) saját 

személyünk".14  Stahl élesen szembement ezzel: "A törvény a valóság. Rendszerének 

ténykérdéseken kell alapulnia, nem logikai kategóriákon, hanem az emberi élet valóságos, 

pozitív alapjain.” 15 A szervezetnek egyetlen legfőbb jogfogalom szerinti osztályozásként 

való ábrázolása első pillantásra kudarcot kell, hogy valljon. Egy szervezetben a jog minden 

szabálya összefügg egymással. Átvitt értelemben pontosabban ábrázolható lenne egy 

gömbben, mint egy piramisban. Stahl azzal vádolta Puchta-t, hogy a jog nexusát "a priori . . 

üres absztrakciókban", ami 16a szubjektum és a tárgy, a forma és a szubsztancia 

szétválasztását eredményezte. Itt hangzott el először az a szemrehányás, amely a 

formalizmus-vitákat mind a mai napig meghatározza. 17 

        Különösen, ha abból indulunk ki, hogy a jog nem esetleges, hanem a kor politikai, 

gazdasági és társadalmi keretének kifejeződése, akkor e kereteken belül, azaz a jogi valóságon 

belül kell keresni a szisztematikus összefüggéseket. A logikai kategóriákból való levezetések 

nem képesek a pozitív jog rendjét elképzelni. Meghamisítják a tárgyat. Puchta természetesen 

csak marginálisan maradt érintve ettől a kritikától. Egyetértett Stahl-lal abban, hogy a jog egy 

organizmus, és semmiképpen sem állította, hogy a jogi organizmust osztályozásként, 

logikusan és következetesen lehetne ábrázolni. Puchta következésképpen nem deduktív 

módon, egyetlen legfőbb premisszából vezette le az egyszerű szabályokat, hanem a 18 pozitív 

jogban kereste az összefüggéseket. 

          Következetesen váltakozó nézet volt tehát a jogfogalom és a pozitív jog között, 

amelyeket össze kellett kapcsolni, amennyire ez lehetséges volt. A logika és a fogalmak tehát 

nem hoztak létre új jogot. Puchta "Tudomány joga" (Recht der Wissenschaft) nem volt képes 

felülírni a meglévő törvényi jogot vagy jogszokásokat, hanem csak arra szolgált, hogy kitöltse 

azok hézagait. A pozitív jog megváltoztatásának veszélyét Puchta azzal a szisztematikus 

elrendezéssel ellensúlyozta, hogy megkülönböztette az általa "alapvető eltéréseknek" nevezett 

dolgokat minden más "eltéréstől, amely nem vezethető vissza az alapokra", vagyis olyan 

eltéréseket, amelyek nem következnek logikusan a jogi fogalomból.19 Puchta szabályokkal és 

kivételekkel dolgozott, egyes jogi szabályokat a fogalomhoz kapcsolva, másokat nem. Le kell 

tehát mondanunk az eszme túlzásáról, hogy megértsük a célját. Stahl a rendszerét a jogi 

viszonyokra építette, mégpedig a jogi valóságban fellelhető jogi struktúrákra. Megpróbálta a 

tényleges kapcsolatokat ábrázolni. Puchta tudatosan döntött a jogi valóság ilyen megfontolása 

ellen. Ő megelégedett azzal, hogy egyszerűen a jog szabályaival foglalkozott, amelyeket aztán 

a szubjektív jog szempontjából rendezett el. Ha ezt a jogrendszert (amennyire lehetett) 

racionálisan összefüggőnek mutatta be, akkor perspektívát teremtett a megismerés tárgyának. 

Azzal foglalkozott, hogy az egyén akaraterejével, és a magánjogot ebből a szempontból 

értelmezte és rendezte. Puchta tehát azért sem minősül formalistának, mert soha nem állította, 

hogy a pozitív jog egészét logikusan le lehetne vezetni egyetlen jogfogalomból. Viszont azon 

a véleményen volt, hogy a jog megértéséhez, amennyire ez lehetséges, logikai 

összefüggéseket kell keresni. A jogot racionalizálással értette meg. Ennek az álláspontnak az 

értelmes vizsgálatához először is azzal kell foglalkozni, hogy mennyire hasznos vagy 

egyáltalán lehetséges a jogról mint rendszerről gondolkodni. Ez az egész jogtudományban 
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alapvető kérdés marad. Ebből is eredtek a huszadik században tett kísérletek a "teleologikus" 

20vagy "mozgó" 21rendszerek létrehozására. Stahl és Puchta viszálya tehát nem csupán 

módszertani szempontból tanulságos. Egy politikai dimenzióra is rámutat. 

 

 

2. "Az akarat formalizmusa" (1865)-Az antiformalizmus mint a magánélet válsága. 

Törvény 

 

Stahl maga is rámutatott azokra a mélyebb nézetkülönbségekre, amelyek elválasztották őt 

Puchta-tól. Úgy vélte, hogy a jogrendszerek témájában kialakult vita alapvető oka abból eredt, 

hogy Puchta "a jog egész tartalmát és célját, még objektív értelemben is, pusztán a jogi 

személyiség és annak akaratának, szabadságának elismerésében látta", míg Stahl saját 

kiindulópontja "elsősorban a rend" volt. 22Ezzel a jogrendszerek kérdésének politikai 

dimenzióját érintette. 23Puchta a jogok rendszerét, Stahl a jogviszonyok rendszerét építette 

fel. Ez nem pusztán azzal járt, hogy egy másik elméleti koncepciót. Puchta számára a 

kiindulópont a szubjektív jogok, Stahl számára az objektív jog volt. Puchta a magánjogot az 

egyén szemszögéből vizsgálta. Az 1800 körül kialakult vitában arról a kérdésről, hogy miként 

lehet az állampolgárok szabadságát megvédeni az állammal szemben, Puchta nem tekintett 

sem a törvényhozásra, sem az alkotmányokra. Ő a rendszerre tekintett. Azzal, hogy a jogot a 

jogok szemszögéből vizsgálta, és ezeket a lehető legteljesebb mértékben logikus 

összefüggésekben mutatta be, "meg akarta védeni [a magánjogot] a hatalommal szemben. 

Legyenek azok akár bonnet rouge-ba vagy triplakoszorúba öltözve".24Ez a gondolat abból a 

keresztény politikai meggyőződésből fakadt, hogy az embernek szabad választásra van 

szüksége ahhoz, hogy jót cselekedjen. 

        Az állami kényszer nem befolyásolhatta az Istennel való vágyott újraegyesülést.25 A 

magánjog tehát a szabadság szférája volt, amelyben az ember a saját erkölcse szerint élhetett. 

Puchta "formalizmusa" az államhatalom korlátozását szolgálta: "A hideg takarónak tűnő 

takaró alatt a meleg élet rezdülései vannak a maga nagyszerű sokféleségében, nem gátolva 

vagy elfojtva, hanem elősegítve és pajzánul. Amit a túláradó érzület a sokszínű lét 

gazdagságának kifosztásának tekint, az éppen az, ami megakadályozza az egyéniségek 

bukását". 26Stahl a jogot nem az egyén, hanem a kollektíva, különösen az állam 

szempontjából vizsgálta. Az egyén szabadsága "a rend és a belenyugvás hatalmának 

keresztényi odaadását jelentette, amely az ember fölött áll". 27Ahogy Stahl egyik kortársa 

fogalmazott, "jogelmélete beleolvadt az ő elméletébe, és Stahl elméletében sehol sincs helye a 

szubjektív jognak". 28 

       Rudolf von Jhering kezdetben szintén Puchta pártjára állt.29 A római joggal kapcsolatban 

lelkesedett annak formális szabályainak érdemeiért. Hivatkozva a bizánci császár azon 

tendenciájára, hogy áttörte a régebbi rómaiak formális szabályozásait. törvényt a 

méltányos megfontolások, például a jóhiszeműség javára, a formának a jogon belüli célját 

hangsúlyozta: "A forma az önkény esküdt ellensége, a szabadság ikertestvére.". A 

30zsarnokokat nem akarták kötött törvények kötni, ahogy Jhering fogalmazott. A forma 

bilincsként szolgál, és így a polgári szabadságjogok védelmének eszközeként. 311865-ben 

megváltozott a nézete a kérdésről. Az etizáló jogfilozófus Heinrich Ahrens nézeteihez 

közeledve, most már "az akarat formalizmusaként" bírálta Puchta jogfelfogását. 32 

       Jhering elvesztette a hitét a társadalom etikai önrendelkezésében az állam hiányában. 

Számára az akaraterő egyszerűen legalizált önérdek volt.33 Most már azt hangsúlyozta, hogy 

minden szubjektív jogot etikai és gazdasági hasznosságához ("használat, jó, érték, öröm, 

érdek" ) is mérni34 kell: "A jogok nem azért léteznek, hogy az elvont jogi akarat eszméjét 

megvalósítsák, hanem azért, hogy az érdekeket, szükségleteket és társulási célokat 

szolgálják". 35 Jhering tehát megelőzte azt a klímaváltozást, amely az 1870-es évektől kezdve 
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Európa nagy részén a magánjog eszméjének megkérdőjelezéséhez vezetett. Az ütemet a 

Németországban és Franciaországban, valamint Belgiumban folyó viták adták meg. 

Franciaországban az akaratelmélet a modern német pandektus-jog hatására alakult ki, hogy 

ellensúlyozza a Code Civil által megtestesített államjogi magánjogi felfogást. 36 Mindkét 

társadalomban a társadalmi változások egyidejűleg válságba sodorták a liberális paradigmát. 

A "joggal való visszaélés", az 38abus de droit kérdéseiről szóló intenzív vita kezdete37 

39mindkét országban reprezentatív volt. A liberális nézőpontból az állam felelőssége volt a 

szubjektív jogok körének meghatározása. 

          Miután ezeket a jogokat meghatározták, a jog birtokosának kizárólagos döntése lett, 

hogy miként éljen a szabadságjogokkal. 40Nem az írott jog, 41hanem az egyén és az őt 

körülvevő polgári társadalom önrendelkezése korlátozta. Így a hajthatatlan hitelező etikai 

tisztelet nélkül érvényesíthette jogát az adóssal szemben. 42Most megjelent az a törekvés, 

hogy ezt a szabadságszférát megnyissák, és a "jogok és kötelezettségek egységének" eszméje 

alapján minősítsék a magánjog és a közjog közötti elkülönülést. Az "akarat formalizmusát" 

most már nyíltan politikai koncepcióként tárgyalták, amellyel szemben a "magánjog 

társadalmi kötelezettsége" állt. 43 

         A beavatkozó állam 1880 körül kezdődő térnyerésével 44a magánjog szférája, amelyben 

az egyén szabadon cselekedhetett, egyre szűkült. Az élen Léon Duguit járt, aki az alanyi jogot 

nem mint akarati hatalom fogalmát, hanem mint "fonction sociale"-t (társadalmi funkciót) 

oszlatta el.45 Az Egyesült Államokban Jhering támadása az akarat formalizmusa ellen 

olyanokra volt nagy hatással46, mint Roscoe Pound.47 A formalizmus eszméje itt is mind a 

mai napig az akaratelmélethez kapcsolódik. 48 

 

 

3. A "fogalmak jogtudománya" - az antiformalizmus mint a jogi doktrína elutasítása és 

visszatérés az "élethez 

 

1884-ben Rudolf von Jhering egy másik kifejezést, a "fogalmak jogtudományát" alkotta meg, 

amely gyorsan nagy népszerűségre tett szert. 49A huszadik század összes német jogi 

módszere, köztük a szabad jog iskolája, az érdekek jogtudománya, a szociológiai 

jogtudomány, a természetjogi iskola, a topik és az értékek jogtudománya egyetértett abban, 

hogy semmiképpen sem szabad fogalmi jogásznak lenni.50 Jhering kritikáját korának 

pandektisztikája ellen intézte. 51Ez a jogi iskola az egész század folyamán - többnyire az 

ókori források és a középkor óta a ius commune-ról szóló irodalom felhasználásával - 

megpróbálta megalkotni a végleges fogalmak rendszerét. A fogalmak kialakításához a 

meglévő jogból általános jellemzőket vontak le és kapcsoltak össze egy rendszerbe. Jhering, 

aki maga is nagy dogmatikus volt, 1884-ben megjelent kritikájában nem kérdőjelezte meg ezt 

az alapgondolatot. Azt azonban kifogásolta, hogy a rendszeralkotás vágya gyakran túlzóvá 

vált, ami világtalan, könyvszerű és gyakorlatiatlan fogalmak létrehozásához vezetett. 

52Amikor Jhering kritikája megjelent, Németországban azonban már véget ért a ius commune 

korszaka. A német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) munkálatai 1873-

ban kezdődtek. A birodalmi igazságügyi törvényeket 1877-ben fogadták el. Nyilvánvaló volt, 

hogy Németországban is a jogalkotó kezében van a jog jövője. A homályos ókori források 

helyét a pontos írott törvények vették át, amelyek sokkal nagyobb kötelező erővel bírtak a 

bírák számára. Így Németország és a szomszédos államok ismét közelebb kerültek 

egymáshoz. Különösen Franciaországban 53alakultak ki viták arról, hogy a bírónak hogyan 

kell alkalmaznia az írott jogot, egyidejűleg a 54németországi "BGB börtöncellájától" való 

növekvő félelemmel. 

        Az 1895-7-es és 1909-13-as években Németországban az igazságszolgáltatás bizalmi 

válsága néven ismertté vált.55XIX. század végére a fogalmi jogtudomány - Jhering 
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szándékával ellentétben - az írott jog formalista alkalmazásának hívószavává vált, amelynek 

során a bíró kizárólag logikai kategóriákkal dolgozott, és így igazságtalan jogot hozott létre. A 

hangsúly most a teljesség dogmájának mítoszára helyeződött. A konceptuális jogászok - a 

kritika ismét elsősorban Puchta ellen irányult - állítólag azon a véleményen voltak, hogy a 

pozitív jog hézagmentes, mert minden jogi kérdés megválaszolható a jogrendszerből való 

logikai levezetés folyamatával. Ez ismét torz képet teremtett. Egyetlen XIX. századi jogtudós 

sem volt azon a véleményen, hogy a pozitív jog zárt rendszere megvalósítható. Mindig 

feltételezték, hogy a pozitív jogban hiányosságok lesznek. A kérdés csak az volt, hogyan kell 

ezeket a hézagokat kitölteni. Puchta "A tudomány joga" című műve válasz volt arra a régebbi 

elméletre, hogy a jog hézagait a természetjognak kell kitöltenie.56 Ehelyett azt írta elő, hogy 

az írott jog hézagait a meglévő jog elveiből új szabályok kidolgozásával kell betömni. Az 

analógia modelljén alapuló módszer vette át az anyagi tartalom helyét. 

        Ezért félt a bírótól, aki a törvény hiányosságait kihasználva a saját igazságossági 

elképzeléseit próbálja bevezetni. Ennek a ius commune kontextusában volt értelme, amely 

jelentős szabadságot hagyott a bírónak. 1900 körül azonban a helyzet annyiban változott, 

hogy a joghézagokat már nem veszélyként, hanem lehetőségként fogták fel. Hangsúlyozták, 

hogy a bíró feladata "nem pusztán a tisztán logikai műveletek elvégzése, hanem a gyakorlati 

megvalósíthatóság és más értékítéletek mérlegelése is".57 A bírónak nem a jogalkotó akaratát 

kellett szolgaian követnie, hanem úgy kellett értelmeznie az írott törvényt, hogy az "a 

legkörültekintőbben és legegészségesebben értelmezhető legyen, és a leghasznosabb hatást 

fejtse ki". 58E jelenség háttere összetett. 

        Németországban az 1870-es évek társadalmi válsága jelentős szerepet játszott. Elterjedt a 

félelem, hogy a liberális BGB nem ad kielégítő választ a szociális kérdésre, ami a bírót 

korrekcióra kényszeríti.59 Általánosságban ez volt a fin de si?cle időszaka is, azzal az 

érzéssel, hogy Németország gyors iparosodásának zászlaja alatt olyan társadalmi és kulturális 

változások dinamikája alakult ki, amelyeket nem lehetett az írott joggal irányítani. Emellett 

szellemi szinten a bölcsészettudományok is fellendülőben voltak.60 A jogtudomány Dilthey-

féle befolyása alatt az oksági, tudományosan orientált magyarázatok61 elsőbbsége ellen 

küzdött, és az értékek szerepét hangsúlyozta a bírói döntéshozatal folyamatában.62 A 

neokantianizmusban is az értékítélet volt az a cselekedet, amely kibékített a írott jog és a 

jogi valóság között. 1900 körül a fenomenológia és a vitalizmus térhódítása olyan filozófiai 

mozgalmak megjelenését jelezte, 63amelyek a racionális konstrukciókat az értékek zsigeri 

érzékelésével váltották fel. 

        A koncepciózus jogászok látszólagos naivitása most olyan álláspontot biztosított, amely 

a hatalmi ágak szétválasztásának hátterében nem volt problémamentes. Ha a fogalmi 

jogtudomány körüli vita mostantól antitézist teremtett a "fogalom" és az "élet" között, akkor a 

bíró következésképpen az írott jog modernizálását kapta feladatul, ami aligha tartozott 

alkotmányos funkciójához. Németországban tehát az érdekek jogtudománya ragaszkodott a 

"gondolkodó engedelmességhez" (Denkender Gehorsam), és arra kötelezte a bírákat, hogy 

saját döntéseiket a jogalkotó történelmi akaratának pontos rekonstrukciójára alapozzák. A 

konfliktust enyhítette annak a ténynek az állandó hangsúlyozása, hogy a bíró nem szabad az 

értékítéletében, hanem valahogyan tudományosan meg kell határoznia az életet. 

Németországban ezt a nézetet különösen Eugen Ehrlich 64és Arthur Nussbaum képviselte, 

65akik a jogszociológiát a jogi valóság vizsgálatára szólították fel. Franciaországban 

ugyanakkor 66Raymond Saleilles és François Gény a strukturális jogtudomány ellen fordult, 

és arra szólította fel a bírót, hogy ne analógiával és az érvek megfordításával töltse ki a jog 

hézagait, hanem hagyja, hogy ehelyett a szociológiai tények,67vagyis a "libre recherche 

scientifique" vezérelje, ami azt jelenti, hogy etikai, szociológiai és gazdasági megfigyelésekre 

támaszkodva igazítsa a jogot az egyedi eset társadalmi körülményeihez. 68 
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         Hamarosan hasonló tendencia figyelhető meg az Egyesült Államokban is. A 

szociológiai jogtudományhoz való hűség különösen Roscoe Pound írásaiban, 69majd később 

Cardozo "szociológiai módszerében" érhető tetten. Az 70a kérdés azonban mindvégig 

megválaszolatlan maradt, hogy miért éppen az élet valósága és nem a politikai intézmények 

hozzák létre a jogot. Kelsen, aki ismeretelméleti szinten ellenezte az élethez való ilyen 

kapcsolódást, nevezetesen, hogy ami volt, az lehetett, de nem diktálhatja, hogy minek kell 

lennie, már korán szidalmazva találta magát, mint formalistát, aki kizárja "az élet 

vibrálását".71 

        Ennyi valós életről szóló beszéd mellett nem lehetett figyelmen kívül hagyni azt a 

kérdést, hogy ez milyen ritkán párosult közvélemény-kutatások vagy empirikus elemzések 

igényével. Gyakran csak egy általános felhívás hangzott el, hogy tartsuk szem előtt a "valós 

élet értékét",72 amely fogalom tartalmát tekintve kifejezetten homályos maradt. Különösen 

Max Weber figyelmeztetett korán az ilyen módszerrel járó racionalitás hiányára, mivel "amint 

a tisztán formális jogállást elhagyjuk, ugyanúgy lehetséges, hogy a személyes ideológiától 

függően, ugyanabból az általános felfogásból a pontos ellenkezőjét vonjuk le".73 A 

doktrinális és formális diktátumtól való elszakadással együtt járt a bírák abba vetett bizalom, 

hogy képesek felismerni az élet által a jog elé állított kihívásokat, és így folyamatosan 

modernizálni az írott jogi kódexeket. A doktrinális és racionális jogi munka kritikája, amely 

központi szerepet játszott ebben az érvelésben, 1933 után Németországban tovább éleződött. 

A nemzetiszocialistáknak a statútumjoggal szembeni antagonista álláspontja megkövetelte, 

hogy a bírói kar a politikailag kívánt döntésre jusson, és az írott jog szövegéhez való szigorú 

ragaszkodást és a logikus felépítést formalizmusként utasította el. A bírói testületet így nem 

arra irányították, hogy a bíró egyéni életfelfogásán alapuló, megalapozott ítéletet tudjon 

alkotni, hanem inkább egyfajta ál-empirikus "konkrét rendhez" kötötték74, amely az 

empirikus körülmények nemzetiszocialista átformálását takarta, amivel a bírót az élethű 

döntés ürügyén valójában arra ösztönözték, hogy politikai diktátumokat olvasson bele a 

meglévő írott jogba. 75 

        Carl Schmitt feltárta a mögötte álló gondolatokat: "Nem a vélemények és felfogások 

általában véve tekinthetők mérvadónak, hanem egy bizonyos természetű nép felfogása. A 

jelenlegi német államban a nemzetiszocialisták mozgalma vezet". 76A BGB-ben szereplő 

generálklauzulák jelentős célt szolgáltak ebben a stratégiában, mivel meghatározatlan 

megfogalmazásuk lehetővé tette a törvény alkalmazását, ugyanakkor olyan tartalmi 

tartalommal töltötték meg, amely valójában idegen volt a BGB-től. Különösen nagy feltűnést 

keltett, amikor Hitler saját kezűleg aláírt végrendeletét egy formai hiba miatt érvénytelennek 

tekintették. Ettől kezdve a szigorú formai az öröklési jog által előírt írásbeliség szigorú 

követelményeit a doktrinális formalizmus tipikus példájaként bírálták. 77 

 

 

4. Természetjog-anti-formalizmus és antidemokratikus gondolkodás 

 

 

Amíg a jogi tartalom, amelyet a bírónak az életből kellett volna merítenie, nem volt előre 

megfogalmazva, addig a "fogalmak jogtudományának" kritikája az erős bírák mellett szólt. 

Amint azonban a bíróságok vagy a jogtudomány azt állította, hogy ez a jogi szubsztancia 

véglegesen meghatározható, ezek a jogászok azzal fenyegetőztek, hogy érdemben vetekednek 

a jogalkotóval. Németországban először az első világháború alatt lehetett megfigyelni ilyen 

tendenciákat. Az írott jog szövegéhez és a logika szabályaihoz való szigorú ragaszkodást még 

formalisztikusnak tartották. Az antiformalista koncepciók, amelyek megvitatása korábban a 

magánjog területére korlátozódott, most az alkotmányjogban is kezdtek megjelenni.78 Az 

írott jog formája ellentétbe került a jog tartalmával. A "jog harca az írott jog ellen" 
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Németországban az 1920-as években 79kezdődött, és különböző formákban egészen az 1960-

as évekig tartott. A jogi szakma tagjai, akik túlnyomórészt a felső társadalmi osztályokból 

kerültek ki, úgy érezték, hogy a weimari köztársaságban a parlament nem képviseli őket, 

amelyet a munkáspárt uralt. Ennek következménye volt az a meggyőződés, hogy az írott 

joggal szemben egy másik, jobb értékrendet kell felállítani. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy 

keresték a módját annak, hogyan lehet áthidalni a volt és a lennie kell közötti elválasztást. 

         Kezdetben az alkotmányjogi viták voltak a mozgatórugók. Hans Kelsen 1926-ban 

kijelentette: "a metafizika iránti igény most - egy olyan időszak után, amikor a pozitivizmus 

és az empirizmus tekintették mérvadónak - ismét általános". 80A legkülönbözőbb formákban 

az értékfilozófiák most az életre való absztrakt hivatkozások helyét vették át. A jogtudomány 

a jogalkotó ellen mozgósított. Egyrészt az "írott jog pozitivizmusa", amely a birodalom 

alkotmányából próbált rendszert építeni, most az ellenségképévé vált. Paul Laband 81neve ezt 

jelentette. Másrészt Hans Kelsen ismét helyére került a sarokba a formalistákkal, mert kiállt a 

volt és a kellett volna közötti szigorú szétválasztásról szóló megfogalmazása mellett. 82 

          Laband és Kelsen egészen az 1980-as évekig megőrizték pozíciójukat a 

Németországban gyűlölt formalizmus fogalmának vezető képviselőiként.83 Miután a 

nemzetiszocialisták elvetették az etnikai természetjog gondolatát, 84mert az ismét a hatalom 

korlátozását eredményezte volna, a természetjog 1945 után újabb reneszánszát élte 

Németországban.85 Többnyire keresztény alapelvekre hivatkozva fogalmazták meg a 

"legfőbb jogelveket"86, amelyeket a jogalkotó ellenvetéseként hoztak fel. Ezek az 

antidemokratikus tendenciák a legmélyebb gyakorlati hatást a szövetségi bíróság 

(Bundesgerichtshof) bíráskodásában fejtették ki 1950 és 1960 között, Hermann Weinkauff 

elnöksége alatt, 87aki agresszívan kiállt a bírák azon joga mellett, hogy a keresztény értékeket 

akkor is érvényesítsék, ha azok ellentétesek az írott joggal. A bíróságok által érvényesített 

értékek a szövetségi alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) 1958-as ítéletével kerültek 

vissza a demokratikus legitimáció szintjére, amely az alkotmányban (Grundgesetz) kifejezett 

"értékrendet" nyilvánította a bírói döntéshozatal arany mércéjének. 88 

 

 

III. Következtetés 

 

 

A formalizmusról a XIX. és a XX. században folytatott viták a jogforrás kérdéseit, az 

ismeretelméleti, módszertani és politikai problémákat, valamint a kutatási stratégia kérdéseit 

ötvözték. Ennek közös következménye a viták zavaros menetét és a fogalmak jelentésének 

következetlen használatát eredményezte. A formalizmus perspektívájának megértéséhez 

ezeket a befolyásoló tényezőket kell ismét szét kell választani.89 Az első fontos kérdés, hogy 

mely joganyagok képezik a formalizmus szemrehányásának alapját. Az erre adandó válasznál 

szem előtt kell tartani, hogy minél pontosabb és kötelezőbb volt a szóban forgó joganyag, 

ahogyan azt az ügyvéd megtapasztalta, annál inkább magára a joganyagra kellene irányulnia a 

formalizmus szemrehányásának, nem pedig az ügyvédre. Kezdetben a viták a római jog, 

nevezetesen a Corpus iuris civilis, a communis opinio doctorum és a Usus fori kezelése körül 

alakultak ki. 

        Ez az anyag annyira ellentmondásos volt, a római jog annyira bizonytalan, hogy 

senkinek sem jutott eszébe, hogy a római jog puszta alkalmazását formalizmusként kellene 

támadni. Formalista volt azonban az anyagot fogalmilag és szisztematikusan úgy 

racionalizálni, hogy az hirtelen kötelezze azt, aki alkalmazni akarja. A "fogalmak 

jogtudománya" szemrehányó jelzővel illették azoknak a munkáját, akiket azzal vádoltak, hogy 

éppen ezt túlzott mértékben teszik. Ebben az esetben az ügyvéd alkotta meg a formát. Ha 

viszont maga a jogalkotó dolgozott fogalmilag és szisztematikusan, akkor a formalizmust a 
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törvény szövegéhez való túl szoros ragaszkodásra használták. Most a jogalkotó alkotta meg a 

formát. A jogpozitivista formalista lett. A franciaországi école d'exegese és a németországi 

jogi pozitivizmus 1900 körül így vitatkozott. A common law rendszerekben a probléma 

egészen más. Itt a formalizmus általában az ítéletben szereplő depolitizált, tisztán fogalmi és 

technikai érvelést írja le.90 A jognak a bíróra nézve szigorúan kötelező erejéről ritkán esik 

szó. 

       A formalizmus mögött egy ismeretelméleti probléma is meghúzódik. A legfőbb vád 

ellene mindig is az volt, hogy az igazságot, az életet, a társadalmi és jogi valóságot, a 

gyakorlati szükségleteket a puszta logika alá temeti. Az életet nem szabad úgy kezelni, mintha 

matematika lenne. Bizonyos értelemben a formalizmussal kapcsolatos viták filozófiai szinten 

mindig is annak szétválasztása körül forogtak, hogy mi volt és minek kellene lennie. Ha a 

"helyes" törvényt nem lehet emberi belátással egyértelműen meghatározni, akkor kezdetben 

nem árt, ha megpróbáljuk racionalizálni a fennálló törvényt. Az ilyen racionalizálás a lehető 

legnagyobb mértékben "megérti" a valóságot, és csak akkor válik problémává, ha a pozitív 

törvényt egyszerűen azért szegik meg, hogy bizonyos jogi kategóriáknak megfeleljenek.  Ha 

azonban van más módja is annak, hogy a jogot "helyesen" értsük, akkor a racionalitás 

akadályozza a hozzáférést. 

         Minden antiformalista azt feltételezte, hogy a túl sok racionalizálás, a törvény káros 

volt, mert elhomályosította vagy korlátozta az egyéb lehetséges megközelítéseket a "helyes" 

jog, nevezetesen a megfigyelés, az erkölcsi autonómia, az intuíció, az igazságérzet stb. között. 

Ezen kívül van egy módszertani probléma is. Az, hogy milyen mértékben lehet a jogot 

stabilizálni, igazságszolgáltatási logika kérdése. Ezt a kérdést általában megkerülték, mivel a 

formalizmus szemrehányása felütötte a fejét. A formalistákat azzal vádolták, hogy szerintük a 

teljes jog szűkítés nélkül megragadható néhány logikai kategóriában, és - ami még rosszabb - 

ezekre a logikai kategóriákra bízták a jog fejlődését. Ezt azonban soha senki nem állította. A 

jog racionalizálására irányuló ilyen kísérletek reális szempontú értékelésénél felmerül a 

kérdés, hogy mennyire lehetnek hatékonyak az ilyen fogalmak a bírói döntéshozatal 

kimenetelének kiszámíthatósága szempontjából. Ezáltal nem könnyű összehasonlítást tenni 

egy olyan joggal, amelyben a bírák teljesen szabadok maradnak, hiszen még az ilyen 

rendszerek sem léteznek soha racionális függőség nélkül, mint például a szabályokban és 

elvekben való gondolkodás vagy az alkalmazási esetek elismert csoportjai szerinti belső 

rendszer. 

        Ezen túlmenően a formalizmus körüli vitáknak mindig volt egy politikai dimenziója is. A 

központi vád az volt, hogy a formalizmus a jogászt túlságosan erősen kötötte bizonyos jogi 

normákhoz. Ebben rejlett maguknak a normáknak a kritikája is. Jhering az akarat 

formalizmusa ellen polemizált, mert elutasította az "akarat erejét" mint a magánjog 

alapfogalmát, és ezért a jog más funkcióit kereste. Ha egy rendszer alapfogalma nem helyes, 

és minden más norma ebből származtatható, akkor a hibás alapfogalom uralja a jogot, hiszen 

a forma kiterjeszti a tartalmát a belőle származtatott jogra. Ha ez az alapfogalom az emberi 

akaratszabadság, akkor a vágy e szabadság korlátozására irányul. Ilyen kritika hatja át az 

olyanok antiformalizmusát, mint Roscoe Pound vagy Karl Larenz. 

        Ez egy magánjogi vita volt. A gondolat az volt, hogy a forma túlzottan elszigetelte a 

magánjogot a közjogtól. A "szabad" helyett a "társadalmi" lett volna a magánjog 

vezérfogalma. A szociális magánjog eszménye, amelynek az egyén és a társadalmi közösség 

érdekeit azonos alapokra kell helyeznie, ami a jog és a kötelezettség egységét eredményezi, 

nem a formát általában kritizálta, hanem egy bizonyos formát, amely egy hibás tartalom 

védelmét szolgálta. Ugyanez igaz volt az állami jog formalizmusának kritikájára is. Itt a 

forma azt a célt szolgálta, hogy immunizálja az állam akaraterejét, amit azok bíráltak, akik 

nagyobb részvételi lehetőséget kívántak a nyilvános döntéshozatalban. Példaként szolgálnak 

Paul Laband vitái a "fogalmak jogtudományáról" Németországban. A megközelítések abban 
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az értelemben közeledtek egymáshoz, hogy mindkettő az írott törvények fölötti természetjog 

létezésére utalt, amelyet a jogtudomány vagy az igazságszolgáltatás területének kellett 

fenntartania, és a jogalkotóval szemben kifogásként kellett felhoznia. A formalizmus 

akadályozta a jogrendszer ehhez szükséges nyitottságát. Ezzel megjelent az antiformalizmus 

antidemokratikus arca, amely a weimari köztársaság idején a formalizmusról szóló német 

vitákat jellemezte. 

         Végül a formalizmusról szóló viták a tekintély kérdését is magukban foglalták. Ki 

döntsön? Ez különösen a jogtudomány céljának kérdését vetette fel. Ha a jogtudomány 

magára vállalja a jog racionalizálását, saját funkciója van az államon belüli jogalkotás 

folyamatában. Egy olyan bírói kar, amely szorosan kapcsolódik a jogtudomány területéhez, 

mint Németországban mind a mai napig, az ilyen racionalizálást munkamegosztásként fogadja 

el. Egy olyan jogrendszer, amelyet erősen befolyásol a bírói kar, a jogtudomány területének 

ilyen jellegű beavatkozásait formalisztikusnak utasítja el. Ugyanakkor az ilyen 

racionalizációkat a hatalmi ágak szétválasztásába való beavatkozásként is elutasíthatja. Ebben 

az esetben a jogtudomány olyan hatalmat bitorol magának, amely valójában a szuverén, azaz 

a nép hatáskörébe tartozik. Itt összefüggés mutatható ki az 1945 utáni "alternatív jog" 

irányába mutató mozgalmakkal. 
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                                       41 Az alkotmányos állam 
                                                      Dieter Gosewinkel 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A tizenkilencedik századfordulón az alkotmányos állam az abszolutista uralom és a feudális 

egyenlőtlenségek elleni forradalomból indult ki. Az "alkotmány" mint forradalmian új 

jogfelfogás ideáltípust jelentett: írott, legfelsőbb, világi jog, amelyet a nép dönt el, és amely 

minden közhatalmat szabályoz. Az alkotmányos monarchia volt az uralkodó jogállamtípus 

Európában a tizenkilencedik század folyamán. A monarchikus és a parlamentáris hatalom 

közötti alapvető dualizmus jellemezte, amely a parlamentarizálódás irányába mutatott, és az 

európai államok teljes alkotmányozásával és demokratizálódásával ért véget az első 

világháború eredményeként. Míg a háború utáni évek az európai alkotmányosság csúcspontját 

jelentették, az 1930-as évek mély európai válsága a diktatúra felemelkedésével 

megsemmisítette az alkotmányosság központi funkcióját, az államhatalom jogi megkötését, 

amely csak 1989 után állt helyre fokozatosan egész Európa számára. 

  

Kulcsszavak: alkotmány, alkotmányos monarchia, alkotmányosság, állam, forradalom, 

parlament, demokrácia, abszolutizmus, feudális jog, diktatúra, diktatúra 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

A tizennyolcadik és a tizenkilencedik század fordulója Európában forradalmat hozott a 

jogban. Teljesen új értelmet adott a jognak. Először sikerült áttörést elérni annak a politikai 

igénynek, hogy egy olyan szekuláris jogi alapnormát hozzanak létre, amely nem a 

transzcendentális, vallási legitimitáson, hanem a jogalanyok beleegyezésén alapul, amely 

potenciálisan az élet minden területére kiterjed, és amely minden más jogi normával szemben 

elsőbbséget élvez. E jogi forradalom sajátos hatása azonban abból fakadt, hogy egyúttal ez 

forradalom a jogon keresztül. A politikai hatalomban való részvételre és annak gyakorlására 

törekvő új, felemelkedő társadalmi csoportok kezében a jog a fennálló rendek politikai és 

társadalmi átalakításának eszközévé vált. 

        A jog e forradalmi termékére használt kifejezés angolul és franciául is megtalálható volt: 

"alkotmány".1 Anglia és Franciaország, a régóta fennálló kormányzati és társadalmi 

rendjükkel, alkalmat adott az ilyen forradalomra az "alkotmányok" révén. 1776-ban az észak-

amerikai angol gyarmati uralom arra késztette a gyarmati alattvalókat, hogy fellázadjanak az 

egyenlőtlen bánásmód és a politikai sorsuk meghatározásába való beleszólás hiánya ellen. 

Franciaországban 1789-ben a harmadik rend a nemzetnek, a nemzet pedig a szuverén hatalom 

forrásának nyilvánította magát az államban, megszüntetve minden egyenlőtlenséget a 

birtokok között. A függetlenségüket kivívott észak-amerikai gyarmatokon és az egyenlőséget 

kivívó francia nemzetgyűlésben az új forradalmi rendet "alkotmányokban" alapozták meg. 
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        A XVIII. század végi politikai felfordulás időszakában az "alkotmány" jogi fogalma új, 

forradalmi értelmet nyert. Az "állam" régebbi intézményesülése mellett állt, és kezdte 

sokféleképpen befolyásolni az utóbbit: Az "alkotmányt" gyakran egyszerűen hozzáadták az 

"állam"-hoz, így alakítva azt "alkotmányos állammá". Bizonyos mértékig azonban - és a 

tizenkilencedik századtól kezdve egyre gyakrabban - az alkotmány hozta létre az államot, 

amely ennek megfelelően ebben az alkotmányban alapult, és elválaszthatatlanul kötődött 

hozzá. Az "alkotmányos állam" jelentésének és intézményi konfigurációjának ez a történelmi 

változása és az ezzel együtt járó intézményi változás a tárgya ennek a fejezetnek. Amikor az 

európai történelemben "alkotmányos államról" beszélünk, az "állam" létezését feltételezzük, 

ahogyan az a korai modernitásban jogi értelemben kialakult. Kulcskérdés, hogy az 

alkotmányozás során két évszázad alatt hogyan változott az állam fogalma, legitimációja és 

struktúrája. Vizsgálatunk egy forradalmi újdonságra koncentrál a jogban, az állam sajátos 

alkotmányos szerveződésére. 

         A tizennyolcadik század végén vált nyilvánvalóvá, hogy a fogalom fejlődése milyen 

mértékben tükrözte és gyakran meg is mozgatta az anyagi (jogi) világban végbemenő 

forradalmi változásokat. A latin "constitutio" kifejezés egy olyan jogi fogalmat jelentett, 

amely politikai és társadalmi dinamitnak bizonyult. Az angol-amerikai és a francia felfogás 

vezető szerepet játszott.2 Angliában a "constitution" kifejezés, amelyet főleg többes számban 

használtak, a XVII. század folyamán még mindig "kormányformát" és "alaptörvényeket" 

jelentett. Csak a XVII. század végi "dicsőséges forradalommal", amely a monarchikus 

hatalom végleges jogi kötöttségét és az angol parlamentarizmus megszilárdulását hozta 

magával, a "constitution" egyes számban az államot szervező alapvető szabályokra lett 

fenntartva. Ebben az értelemben az "angol alkotmány" nem egy összefüggő, egységes korpusz 

volt, hanem a történelem során kialakult, különböző korszakokból származó, az 

államszervezésre vonatkozó alapvető szabályok szövedéke, amelyek megsértése olyan súlyos 

volt, hogy kiváltotta az ellenálláshoz való jogot. Ahogy Angliában, úgy Franciaországban is 

az "alkotmányok" kifejezés a szemantikai többértelműségből ("lois fondamentales" vagy az 

általános "état actuel des choses", Montesquieu-t idézve) a kollektív egyes számba, egyre 

határozottabban dokumentálva az "alkotmány" növekvő politikai jelentőségét a forradalmi 

időszakban. 3 

        Ezzel szemben a Szent Római Birodalomban az amerikai és a francia alkotmányos 

forradalom idején a fogalmak továbbra is a hagyományos birodalmi jog kategóriáiban 

gyökereztek. A latin "constitutio" kifejezést a császár által hozott bármely törvényre 

alkalmazták, függetlenül annak tartalmától. Ezzel szemben a birodalmi alkotmányjog 

(Reichspublizistik) és a természetjogi elmélet diskurzusában használt német "Verfassung" 

kifejezés az "alkotmányra" az állam "alaptörvények" (Grundgesetze) által meghatározott, 

szerződéssel létrehozott politikai állapotára utalt. A Verfassung ebben az értelemben a jog 

által befolyásolt, de mégis empirikus fogalom volt, amely minden államra alkalmazható volt, 

és amely nem feltételezett sem sajátos tartalmi jellemzőket, sem dokumentációs formát. 4 

        A "Verfassung/constitutio" jelentésének egyik elmozdulása az egyes nyugat-európai 

országokban az alkotmányos forradalmak hatására a fogalom egyre inkább normatív 

értelmezése volt a politika nyelvén. A kezdetben inkább az Egyesült Államokban és 

Franciaországban lezajlott politikai forradalmak leírásában és a róluk szóló tudósításokban 

használt "alkotmány" fogalma Európa többi részén is egyre inkább normatív 

jellegzetességeket öltött. A politikai-jogi diskurzus egy forradalmi gondolkodású irányzata az 

alkotmány alapvető jellemzőinek a dokumentumszerűséget, a liberalizmust, a hatalmi ágak 

szétválasztását és a nép képviseletét tekintette. Ugyanakkor az "alkotmány" empirikus 

értelemben vett, az állam politikai állapotára vonatkozó értelmezése is megállta a helyét, 

amely lehetővé tette, hogy a Német Birodalom régen kialakult "alkotmányát" (gyakran 

"Reichsverfassung"-ként emlegették) stabilnak és a forradalmi változásokkal szemben 
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beváltnak tekintsék. Ez rámutat az alkotmány radikális-voluntarista és historikus-evolúciós 

felfogásának kettősségére, 5amely az európai történelemben jóval a XIX. századig 

érvényesült: egy erősebben normatív alkotmányfelfogás állt szemben egy elsősorban 

empirikus felfogással. 6 

         Mint a politikai-társadalmi koncepciók minden fejlődése mögött politikai vita állt: a 

régi, bevett politikai-intézményi és társadalmi formákhoz jobban ragaszkodó (és esetleg a 

fokozatos, evolúciós változást pártoló) politikai erők álltak szemben a forradalmi 

álláspontokkal, amelyek például a gyarmati függőséggel való szakításra törekedtek a 

birtokalapú társadalmi renddel, monarchikus, abszolutista rendszerrel, és a forradalom céljait 

teljesen új jogi alapokra kívánta helyezni. Az "alkotmány" ezen különböző álláspontok 

vezérelvévé és jelszavává vált. Ez egészen általánosságban mutatja az alkotmány fogalmának 

és az alkotmányjognak a politizáltságát és tartósan politikai jellegét. Az alkotmányjog, mint a 

közjog (Staatsrecht) központi eleme, azzal az igényével, hogy nemcsak korlátozza, hanem 

tartósan és átfogóan szervezi és legitimálja a hatalomgyakorlást, valóban politikai jelleget 

öltött. 7Egy olyan radikális változással járó politikai helyzetben, mint amilyen a XVIII-XIX. 

század fordulója volt, az "alkotmány" kifejezés így egyre inkább elvesztette empirikus, leíró 

jelentését, és normatív töltésűvé vált. Az "alkotmány" fogalmának normativizálódása a 

tizenkilencedik századi alkotmányos viták során egészen a huszadik századig egy sajátos 

alkotmányfogalmat szült: az alkotmány sajátosan liberális-demokratikus fogalmának 

megvalósítása és jellegzetes funkcióinak megszilárdítása, hogy a "sikeres" alkotmányosság 

ideális típusát nyújtsa. Öt fő tulajdonság azonosítható: (1) Az alkotmányok olyan jogi 

normák, amelyek politikai döntésből erednek, nem pedig egy előre megállapított igazságból. 

(2) E normák célja a közhatalom létrehozásának és gyakorlásának szabályozása, szemben a 

már létező közhatalom puszta módosításával. (3) A szabályozás átfogó abban az értelemben, 

hogy nem ismeri el a közhatalom alkotmány előtti vagy alkotmányon kívüli hordozóit és a 

közhatalom gyakorlásának alkotmány előtti vagy alkotmányon kívüli eszközeit. (4) Az 

alkotmányos jog a legfőbb jog. Elsőbbséget élvez minden más törvénnyel és jogi eszközzel 

szemben. Az alkotmányba ütközésnek nincs jogi érvényessége. (5) Az alkotmányos jog 

legitimációjának egyetlen forrása a nép döntése. A pouvoir constituant és a pouvoir constitué 

közötti különbségtétel alapvető fontosságú az alkotmány érvényessége szempontjából. 8 

        Ez a felsorolás a politikai történelem valós menetében két évszázadon keresztül kiharcolt 

és elért alkotmányos állami tulajdonságokból merít. Ezek az alkotmányos állam ideáltípusát 

testesítik meg. Gyakran azonban nem, néha hosszú távon sem tükrözték az alkotmányos állam 

politikai valóságát. Hosszú időszakokon keresztül, egészen a huszadik századig például az 

alkotmány elsőbbsége más jogi normákkal szemben vitatott volt, és alkotmányon kívüli vagy 

alkotmány előtti politikai erők igényt tartottak a legitimációra és a döntéshozatali hatáskörre. 

Éppen azért, mert az alkotmány és az alkotmányos állam fejlődése Európában politikailag 

kontingens volt, a liberális-demokratikus alkotmányos állam fent felsorolt funkcionális 

jellemzőit itt úgy kezeljük, mint amilyenek: ideáltípusként, amely nem tévesztendő össze a 

politikai valósággal, hanem olyan központi viszonyítási pontként, amelyhez képest mérni 

lehet a történelmi fejlődés egybeeséseit és eltéréseit. Ezért ebben a fejezetben nem zárjuk ki 

eleve a vizsgálatból a magukat névleges "alkotmánynak" adó, de a politikai valóságban az 

alkotmányosság liberális-demokratikus funkcionális jellemzőit sértő autoriter és diktatórikus 

politikai rendszerek kialakulását. Ellenkezőleg: az illiberális alkotmányosság 

megnyilvánulásai éppen az alkotmányos államiság sajátos liberális-demokratikus 

koncepciójának minőségi sajátosságára, történelmi időhöz kötöttségére és politikai 

törékenységére mutatnak rá. 

        Az alkotmány fogalma ebben az összefüggésben a kor "politikai-társadalmi 

konstrukciójaként" értendő. Ez azt jelenti, hogy a kiindulópontot jelentő (alkotmány)jog 

intézményi megnyilvánulásait és 9fejlődését egy olyan politikai-társadalmi változás 
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kifejeződéseként értelmezzük, amely az európai államot és társadalmat egészében formálja, és 

amely viszont ezt a változást alakítja. Tekintettel az alkotmány mint "politikai jog" 

kiemelkedő jelentőségére, kulturális dimenziója a politikai kultúra elemi tényezőjeként 

szerepel, például a politikai rend legitimitásának és integrációjának megalapozásában. 10 

 

 

 

II. A (transzatlanti) forradalom mint alkotmányos forradalom: Az alkotmányosság mint 

politikai és jogi forma elve: Az alkotmányosság áttörése 

 

 

Amikor, a klasszikus szavakkal „hogy e jogok biztosítására az emberek között kormányok 

jönnek létre, amelyek jogos hatalmukat az emberek beleegyezéséből nyerik, hogy amikor a 

kormányzás bármely formája e célokat veszélyezteti, a népnek joga van megváltoztatni vagy 

eltörölni azt", a tizenhárom észak-amerikai gyarmat 1776. július 4-én kinyilvánította 

függetlenségét az angol koronától, ezt magára az angol alkotmányra alapozva tette.11 Egy 

évszázaddal az 1688-as dicsőséges forradalom után, amely a Bill of Rights révén elérte a 

parlament elsőbbségét a koronával szemben, követelték az "angolok hagyományos jogait", 

amelyek garantálták számukra a képviseleti beleszólás jogát az adók törvényes kivetésébe. A 

gyarmatokra kifejezetten kivetett különadókat, amelyeket azonban a gyarmatok saját 

parlamenti képviselőik révén nem tudtak befolyásolni, a gyarmatosítók "rombolónak" 

tekintették, ha ahhoz az elvhez mérik, hogy "a kormányok jogos hatalmukat a kormányzottak 

beleegyezéséből nyerik". Így a természetjog egyik alapelvére, a hatalom szerződéssel történő 

gyakorlásának legitimációjára hivatkoztak. Mivel ezt az elvet megsértették, érvényesítették az 

ellenálláshoz való jogukat, amelyet azonban az angol alkotmány fennálló rendjén túllépve 

radikálisan szakítottak vele. A szeparatista gyarmatok célja az volt, hogy "új kormányt 

hozzanak létre, amely olyan elvekre alapozza és olyan formában szervezi meg a hatalmát, 

amely számukra a legvalószínűbbnek tűnik, hogy biztonságukat és boldogságukat 

szolgálja".12 A hatalomgyakorlásnak ez az új formája az írott alkotmány volt dokumentum 

formájában, mint az önrendelkezés kifejeződése: ennek a forradalmian új 

alkotmánykoncepciónak a létrejötte, amely tudatosan szembefordult a régi-régi, nagyrészt 

evolúciós brit alkotmány hagyományával, az észak-amerikai gyarmatokon kialakult sajátos 

alapszövegek jogi hagyományán alapult. Az írott közeg a gyarmati chartákat jelentette, 

amelyek megtestesítették azt a formális dokumentáltságot és kiszámíthatóságot, amely a 

szuverén uralom forradalmi újjáépítése szempontjából konstitutívvá vált a kodifikálatlan 

renddel szemben. Chartáik alapot és mintát szolgáltattak a gyarmatoknak az egyes államok 

alkotmányainak kidolgozásához, amelyek politikai deklarációként és jogi szövegként 

kimondottan politikai jellegüknél fogva a korai alkotmányosság klasszikus dokumentumai. 

Amikor az alkotmány 1789-ben hatályba lépett, genezisében, szabályozási formájában és 

tartalmában a forradalmi, liberális-demokratikus alkotmányozás tervezetét testesítette meg: 

magát is "alkotmánynak" nevezte, nem pedig "alaptörvénynek", "kormányeszköznek", 

"egyezménynek" vagy hasonlónak. 

       Az 1787. évi szövetségi alkotmány egy olyan szöveges dokumentum volt, amelyet maga 

a nép legitimált, és amelyet egy képviseleti gyűlés dolgozott ki, és amely a legmagasabb jogi 

érvényességgel megalapozta, megszervezte és megkötötte az állam minden hatalmát, és így a

 a modell 
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az 1776-os massachusettsi alkotmány - kodifikálta az alkotmány elsőbbségét. Meghatározta 

az alapelveket, mindenekelőtt a hatalmi ágak szétválasztását. Az alapvető szervezeti 

statútumon túl (az államhatalom megállapítása és korlátozása) az egalitárius gondolkodású 

városi alsó- és középosztály nyomására az új alkotmányba bekerült az alapvető jogok és 

szabadságjogok katalógusa, amely az egyént minden kormányzati hatalommal szemben védte, 

beleértve a törvényhozói hatalmat is. Ez nemcsak az egyénnek nyújtott átfogó, alkotmányosan 

garantált védelmet. Ugyanakkor egy új, úttörő típusú alkotmányos rend jött létre. Ez az állam 

klasszikus arisztotelészi alapszervezetét ötvözte az alkotmány alanyainak - a nemzetet alkotó 

polgároknak - az alkotmány általi védelmével. Az egyéni jogoknak ez a 

"konstitucionalizálása", 13amely lezárta a későbbi kora újkori állam jogi kötődésének 

évszázados folyamatát, az Egyesült Államokat a liberális-demokratikus alkotmányos rend 

modelljévé tette. 

       Ez az alkotmányozási folyamat észak-amerikai földön azonban egyúttal mélyen európai 

folyamat is volt. Referenciapontja egy európai, brit alkotmány volt. Sőt, terminológiájában és 

érvelésében az ókor óta érvényes európai jogi hagyomány kategóriáit használta. Az amerikai 

alkotmány volt a legfejlettebb kifejeződése annak az átfogóbb szellemi és politikai radikális 

változási folyamatnak, amely a 18. század végétől kezdve az európai kontinenst is 

megragadta, és amely az "alkotmány" fogalmát a jogi és politikai forradalom szimbólumává 

tette. 

         Az 1765-ös korzikai alkotmányos kísérlet után 14az USA megalkotta az újkor első írott 

alkotmányát. Az intenzív ember- és eszmecsere, különösen Franciaországgal, szoros 

kapcsolatban tartotta az Egyesült Államokat az öreg kontinensen zajló politikai változásokkal. 

Az amerikai alkotmányos mozgalom forradalmi eredményei inspirálták az európai 

felvilágosodás politikai alapokról szóló vitáit. Az amerikai alkotmány több mint két 

évszázadon keresztül jelentős hatást gyakorolt az európai alkotmányozási folyamatokra. 15 

Ebben az összefüggésben a francia forradalom, amely néhány héttel az amerikai alkotmány 

1789. júliusi hatályba lépése után tört ki, egy kettős transzatlanti forradalom második 

részének tekinthető, amely egyúttal kettős alkotmányos forradalom is volt. A forradalom első 

jelentős szövege, a Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" (Az emberi és 

polgári jogok nyilatkozata) 1789. augusztus 26-án, önmagában még nem volt alkotmány, de 

kategorikusan megfogalmazta az "alkotmánnyal" szemben támasztandó alapvető 

követelményeket a következő kategorikus kijelentésben: "Minden olyan társadalomnak, 

amelyben nincs rendelkezés a jogok biztosítására vagy a hatalmi ágak szétválasztására, nincs 

alkotmánya". 16 

         A Nyilatkozat az egyéni jogok alapnyilatkozata formájában már lefektette a jövőbeli 

alkotmány fontos struktúráit: a nemzetről mint a szuverenitás hordozójáról szóló 

alapnyilatkozatot, a politikai unió célját a természetes és sérthetetlen emberi jogok védelmén 

keresztül. Az egyéni jogok alkotmányba iktatásával - a hatalmi ágak szétválasztása mellett - a 

francia alkotmányos  forradalom olyan kiindulópontot jelölt ki, amely az Egyesült 

Államokban csak az alkotmányozás során valósult meg. Ez rávilágít a két forradalmi folyamat 

eltérő kiinduló helyzetére. A franciaországi politikai rend forradalma sok tekintetben teljesen 

más társadalmi és politikai viszonyokból indult ki, mint az Egyesült Államokban. Másrészt az 

Ancien Régime birtokalapú társadalma többszintű társadalmi hierarchiával rendelkezett, 

amely a középkorból öröklődött, és a feudális jogban alapult és azzal igazolt. A forradalom 

előtti francia társadalom tehát jogilag megalapozott egyenlőtlenségen alapult, ellentétben az 

észak-amerikai gyarmati társadalommal, amely nem ismert arisztokráciát vagy jogi 

hierarchiát. Másodszor, a francia abszolutizmus nagyrészt megsemmisítette a parlamenti 

képviselet intézményeit, így nem volt élő, helyben gyökerező hagyománya az alapvető 

politikai döntéshozatalban való részvételnek. Nem volt tehát olyan testület, ahol az alapvető 

politikai kérdéseket meg lehetett volna vitatni, amely Franciaországot mint országot 
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összességében képviselte volna. Két alapvető politikai aktusra volt tehát szükség ahhoz, hogy 

megteremtsék a modern alkotmány előfeltételeit: az Ancien Régime mély politikai és 

társadalmi válságában a francia király 1789 áprilisában 1614 óta először hívta össze a 

Főtanácsokat, amelyek aztán végrehajtották az első forradalmi aktust. Az országgyűlés 

harmadik grémiuma a nemzet egyedüli képviselőinek nyilvánította tagjait, alkotmányozó 

gyűlést hozva létre. Ez a nemzetgyűlés így elvette a szuverenitást (souveraineté de la nation), 

a legfőbb döntéshozó hatalmat az uralkodótól, és azt saját magára ruházta. 

         Röviddel a forradalmi tömegmozgalom 1789. július 14-i kitörése után az alkotmányozó 

gyűlés 1789. augusztus 4/5-én végrehajtotta a második forradalmi törvényt, amely eltörölte a 

feudális jogokat és kiváltságokat. Ez a két törvény teremtette meg először az elemi - politikai 

és társadalmi - egyenlőség alapját a képviselők között, és így a képviseltek között is. A 

következő nyilatkozat az emberi és polgári jogok 1789. augusztus 26-i nyilatkozata, mint első 

alkotmányos aktus, előkészítette az utat az 1791. szeptember 3-i "Constitution française"-hoz. 

 

 

III. A forradalomtól a restaurációig: az alkotmányosság laboratóriuma (1791-1815) 

 

 

Az 1791. májusi lengyel alkotmány után az 1791. szeptemberi első francia alkotmány volt a 

második szisztematikusan megtervezett és kidolgozott alkotmány Európában, és a XIX. 

század európai alkotmánytörténetében az alkotmányos monarchia mintájául szolgált. Az 

alkotmány politikai döntés eredménye volt, és nem alapult semmilyen előzményen - pláne 

nem monarchikus legitimáción -. Az állam minden politikai hatalmát a nemzet 

szuverenitásában alapozta meg, amelynek gyakorlását csak az állam intézményeire - beleértve 

az uralkodót is - "delegálta". A király ezentúl "roi des Français" volt, nem pedig a középkori 

hagyomány szerint "roi de France", és hűséget esküdött az alkotmánynak. Végezetül az 

alkotmány a módosításra vonatkozó szabályokban hangsúlyozta a pouvoir constituant 

elsőbbségét a pouvoir constituéval szemben. Lényegében az új alkotmány magába foglalta 

mindazokat a szerkezeti elemeket, amelyeket a XIX. század európai alkotmányainak 

tartalmazniuk kellett: az egyéni jogok alkotmányba foglalása az 1789-es "Deklaráció" 

beépítésével; a hatalmi ágak szétválasztására és az állami intézmények hatáskörére vonatkozó 

szabályok; a törvényhozó testületek megválasztására vonatkozó szabályok. 

         Hogy az alkotmányjog mint "politikai jog" mennyire fogékony volt a politikai hatalmi 

struktúrák változásaira a forradalmi időszakban, azt mutatja például az, hogy az 

alkotmányozási folyamat során az uralkodónak a törvényhozási folyamatban betöltött szerepe 

felfüggesztő vétójoggá csökkent. Amikor XVI. Lajos ismételten élt ezzel a joggal, és így a 

forradalmi állam külső biztonságának veszélyeztetésével vádolták, trónfosztották. Az 

alkotmányos gyakorlat fényében tehát indokolt "monarchie républicaine"-ről beszélni, mint 

olyan alkotmányos valóságról, amelyben a népszuverenitás és a törvényhozás hatalma 

dominált a monarchikus elemmel szemben. 17Az 1791. évi alkotmány azonban éppen azért 

vált az alkotmányos monarchia modelljévé, mert ez a modell - az adott helyzet függvényében 

- képes volt a hatalommegosztástól függően - erősebben a monarchia vagy a képviseleti 

törvényhozás felé hajlott. 18 

        Az ezt követő években, amikor a forradalom egész Európát elérte, Franciaország az 

alkotmányos állam laboratóriumává vált, amely a forradalom terjedésével az egész 

kontinensen egyre nagyobb befolyásra tett szert. A forradalmi Franciaországban 1793 és 1804 

között gyors egymásutánban öt alkotmányt alkottak, amelyek az alkotmányos fejlődés 

egészére nézve úttörőnek bizonyultak egészen a huszadik századig: a népszuverenitáson 

alapuló demokratikus alkotmánytól (az 1793-as úgynevezett jakobinus alkotmány, amely soha 

nem lépett hatályba) a diktatórikus hatalommal rendelkező, örökletes alkotmányos 
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monarchiáig (Napóleon 1804-es alkotmánya); a hatalmi ágak szigorú szétválasztásától a 

Directoire alkotmány (1795) alapján a hatalom 19monokratikus koncentrációjáig a végrehajtó 

hatalomban (1802, 1804); a megközelítőleg egyenlő (férfi) választójogtól (1793) a szelektív 

választójogig (1791, 1795 és 1802); az egyéni jogok, köztük a szociális jogok alkotmányos 

deklarációjának elsőbbségétől (1791, 1793) azok eltörléséig (1799-től). 

         Ezt a széles alkotmányos sokféleséget a forma folytonossága tartotta össze. Egészen a 

napóleoni diktatúra idejéig az írott, szisztematikusan felépített alkotmány maradt az 

államszervezés és a kormányzati forma alapja. Ezt a nép egésze fogadta el és legitimálta. Még 

Napóleon is, bár az örökletes monarchia újbóli bevezetésével visszatért az Ancien Régime 

legitimitási elképzeléseihez, nem mondott le az alkotmányos jogon alapuló népi 

legitimációról, és magát "a franciák császárának" nevezve az alkotmányos monarchiához, 

nem pedig az Ancien Régime-hez igazította magát. 20 

         A francia forradalom története adta a mércét, és Európa számos részén megadta az 

alkotmányozás dallamát. A francia katonai terjeszkedés során a forradalmi és a napóleoni 

hadseregek 1793 és 1814 között Európa megszállt területein is elterjesztették a francia 

alkotmányosság eszméit és intézményeit. Azonban még az európai alkotmányosságnak ebben 

az első terjeszkedési időszakában is voltak alkotmány nélküli országok, némelyikük még a 

tizenkilencedik század folyamán is.21Így az önkényuralmi Oroszországnak 1906-ig nem volt 

alkotmánya. A Szent Római Birodalom néhány vezető monarchiája, nevezetesen 

Poroszország, Bajorország és Württemberg, amelyek a francia befolyás alatt álló reformok 

ellenére fenntartották az állami hagyományt (az abszolutizmus), az uralkodó szuverén 

hatalmát csak a birtokokon alapuló, nem reprezentatív gyűléseken keresztül korlátozták, és 

elkerülték az írott alkotmánynak való felelősségre vonást. A Dán Királyság és az Osztrák 

Császárság szintén ragaszkodott a kettős, monarchikus, birtokalapú kormányzati formákhoz, 

amelyekben az uralkodó az országot és az államot testesítette meg - amint azt a hagyományos 

"Ausztria császára" és "Dánia királya" címek is jelezték -, de nem képviselte a népet, és nem 

kötötte őket olyan alkotmány, amelyben a népnek beleszólása lett volna. 

         Ezeken a hagyományos, monarchikus-autokratikus szerkezetű, alkotmány nélküli 

államokon túl azonban, amelyek közé tartoztak a monarchikus-teokratikus Oszmán 

Birodalom európai területei is, kialakult egy irányzat, amely fokozatosan felülkerekedett a 

XIX. században Európában: a monarchikus alkotmányosság, amely számos változatban 

kezdte kiszorítani a hagyományos, birtokalapú, abszolutista államformákat. A lengyel 

köztársaság és Svédország alkotmánya volt az, amelyik a legerősebben elkötelezte magát a 

birtokalapú államszerkezet mellett. Az 1791. májusi lengyel alkotmány, a lengyel 

felvilágosodás legfontosabb vívmánya - amely még az 1791. szeptemberi francia alkotmányt 

is megelőzte - volt az első alkotmányos kodifikáció Európában. 

        A nyugat-európai és az amerikai alkotmányozási vitában egyaránt nagy figyelmet kapott 

22 alkotmány a későbbi francia alkotmányhoz hasonlóan egy egységes, minden 

államhatalomra kötelező alaptörvény koncepciójából indult ki, és a törvényhozás 

parlamentarizálását írta elő. Ugyanakkor a nemesség alkotmány előtti politikai és társadalmi 

kiváltságainak megerősítésével, valamint a nem nem nemesek igen korlátozott befogadásával 

a képviselőházba a régi Európa birtokalapú társadalmi rendjének hagyományát folytatta, és 

így szemben állt az USA és Franciaország egyéni egyenlőségen alapuló alkotmányos 

koncepcióival. 

        Az abszolutista jogi hagyományokkal való szakítást azonban az 1809-es államcsíny után 

elfogadott svéd alkotmány hozta meg, amelyet a Montesquieu hatalommegosztási doktrínája 

és John Locke által inspirált, az egész svéd nép nevében eljárni kívánó Státusok Gyűlése 

dolgozott ki. A parlament négy státuszra való felosztását mindazonáltal megtartották, és a 

kiváltságrendszer módosításához a nemesség beleegyezésére volt szükség. 23 
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         Az alkotmányos monarchia már nem birtokalapú, hanem erősebben végrehajtó jellegű 

változatai az olasz (1805) és a westfáliai királyságokban voltak megtalálhatóak. (1807), 

amelyeket Napóleon hozott létre és alkotmányosított, miután ez utóbbi már alkotmányt 

kényszerített az olasz köztársaságokra. Az ottani fejlemények hasonlítottak a francia uralom 

alatt álló Európa más területein - például a lengyel Varsói Hercegségben és Hollandiában - 

végbement fejleményekhez, amelyek a napóleoni Franciaország mintájára a végrehajtó 

hatalmat akár a diktatórikus hatalomig is megerősítették. Mindez az alkotmány szerkezetének 

megváltoztatásával járt együtt. Az alkotmányszövegek rövidebbé váltak, a kormánynak 

nagyobb szabályozási és cselekvési teret, és így hozzájárult az alkotmány normatív 

szabályozó erejének részleges szétválasztásához és csökkentéséhez. 24 

         Ahol azonban az alkotmányok kötelező ereje hiányzott vagy gyengült, ott a modern 

polgári jog, különösen a Code civil keretében, jogi garanciát nyújtott a polgári szabadság és 

egyenlőség számára. Megelőzte az alapjogok alkotmányos garanciáját, illetve helyettesítette 

azt.  A napóleoni befolyási körön kívül és arra reagálva az alkotmányos monarchiának egy 

harmadik változata is kialakult a birtokalapú és a végrehajtó típusok mellett, amely erősen 

hangsúlyozta a parlament hatalmát a monarchikus végrehajtó hatalommal szemben. Ide 

tartozott nemcsak a régi-régi brit alkotmány, hanem az 1812-ben a spanyolországi Cádizban 

elfogadott alkotmány is. Spanyolország napóleoni megszállása ellen lázadva liberális 

szabályozási rendszert hozott létre egy alapvetően forradalmasított spanyol politikai rendszer 

számára, amely felülkerekedett a birtokalapú hagyományon, a hatalmak szigorú 

szétválasztásán alapult, és szigorúan korlátozta az uralkodó hatalmát; olyan alkotmányt, 

amely döntő hatalmat adott a törvényhozásnak.25 A cádizi alkotmány számos liberális 

alkotmányos mozgalom modelljévé vált mind Európában - 1820-21-ben Nápoly-Szicília és 

Piemont esetében -, mind a spanyol befolyás alatt álló Latin-Amerikában. 

        A napóleoni Franciaország 1814-es veresége véget vetett a forradalmi alkotmányosság 

szakaszának, amely a nép alkotmányos jogán (pouvoir constituant) alapulva alakította ki és 

szilárdította meg tartósan az államhatalmat alkotó és korlátozó írott alkotmány eszméjét. Ettől 

kezdve az alkotmányosság nemcsak Európa történetében, hanem az egész világon a politikai 

forma elve volt, amelyhez az államhatalom minden szerveződését mérni lehetett. 

         Összességében az alkotmányozásnak ezt a szakaszát két fejlemény jellemezte: először 

is, az alkotmányos kormányzás monarchizálódása vagy monokratizálódása irányába mutatott 

a tendencia. Míg a kifejezetten parlamentáris és köztársasági alkotmányos államok - például 

Franciaország 1792-3, Svájc 1798-1803, Olaszország 1796-9, Hollandia 1798 - rövid életűek 

vagy kicsik voltak, a monarchikus végrehajtó hatalomnak összességében sikerült 

érvényesítenie vagy visszaszereznie elsőbbségét. Másodszor, a forradalmi időszak 

alkotmányos laboratóriuma valóban európai volt, szoros transzatlanti kapcsolatokkal. A 

felvilágosodás vitáitól és politikai eszméitől vezérelve, amelyek még nem rekedtek a nemzeti 

határok mögött, az alkotmányosság szereplői, eszméi és intézményei egész Európában 

keringtek. Nem utolsósorban a francia hatalmi házból származó katonai oktrojál volt az 

alkotmányozás médiuma. Az ilyen jellegű bevezetés azonban gyakran csak megerősítette a 

már meglévő hagyományellenes mozgalmakat, ezért gyakran nem volt döntő jelentőségű. 

1800 körül egész Európát egy új politikai-társadalmi indulás mozgalma söpörte végig. Ezt 

nem egyedül hordozta (különösen a nemesség egyes részeivel közös gazdasági érdekek 

voltak), hanem lényegében a polgárság terjeszkedő és politikailag magabiztos társadalmi 

formációja, amely megtámadta és lerombolta a szabadságra és tulajdonra való törekvésük régi 

birtokos, egyházi/vallási, politikai és gazdasági akadályait. Az alkotmányban - az 

ésszerűsítésben, korlátozásban és a politikai hatalom ellenőrzésében - megtalálták a megfelelő 

és leghatékonyabb jogi formát politikai ambícióik kielégítésére. A burzsoázia ennek 

megfelelően tartósan az alkotmányosság mellett állt ki. 
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IV. A kettős modell és az alkotmányosság európaizálódása: A monarchikus elv és a 

demokratikus forradalom között (1815-48) 

 

 

A késő forradalmi alkotmányosság végrehajtó-autoritárius jellege egy olyan fejlemény 

előhírnöke volt, amely megkérdőjelezni látszott az alkotmányos állam arányát: a monarchikus 

legitimitás mint az államalapítás alapelvének helyreállítása. 26Szándékosan az abszolutista 

közjog folytonosságába helyezte magát, és ezzel megújította az uralkodó Isten kegyelméből 

történő beiktatására való hivatkozást. Ennek az igénynek egy tipikus kifejezése található az 

1814-es francia Charte Constitutionnelle-ben, amely a következő szavakkal kezdődik: "Mi, 

Lajos, Isten kegyelméből". Az utalás XVIII. Lajos francia királyra vonatkozott, aki Napóleon 

1814-es katonai veresége után a még mindig aktív forradalomellenes, royalista ellenzéket 

vezette az államhatalom visszaszerzése érdekében. A forradalmi Franciaország veresége a 

restaurációs országok szövetségétől a néhai abszolutista monarchiák, Oroszország, Ausztria és 

Poroszország vezetésével, amelyek nem rendelkeztek saját alkotmánnyal, az alkotmányos 

mozgalom számára kudarcot jelentett, és a monarchia mint államforma nemzetközi 

felemelkedését. 

         Ebben a forradalom utáni, restaurációs hatalmi konstellációban, amikor a liberális és 

demokratikus erők meggyengültek, az alkotmányos monarchia, az Európában a XIX. 

században uralkodó alkotmánytípus tovább erősödött. Egyszerűbben fogalmazva, ez a típus 

két fő változatot alakított ki, amelyek a szuverenitás hordozójától függően különböztek: vagy 

az uralkodó, vagy a parlament által képviselt nép. Az 1814-es francia Charte 

Constitutionnelle, a restauráció korszakának kezdetén, a monarchikus változat paradigmatikus 

példája volt, amely a XIX. század első felében Európában feltűnő mértékben uralkodott. 

27Egy programadó preambulumban XVIII. Lajos kijelentette, hogy ". . . Franciaországban a 

korlátlan hatalom a király személyében lakozik", és az alkotmányozó gyűlés előtt kijelentette, 

hogy "önként és [királyi] hatalmának szabad gyakorlása által" "engedte át" az alkotmányt 

alattvalóinak. Az uralkodó így a pouvoir constituant-t kizárólag magának követelte, az 

alkotmányozó gyűlést pedig tanácsadói szerepre szorította vissza. Mint a szuverenitás 

egyedüli hordozója, csak módosítani kívánta annak "gyakorlását" az alkotmány megadásával. 

E nézetnek megfelelően az uralkodó előírhatta az alkotmányt - és a gyakorlatban gyakran így 

is tett -, és egyoldalúan hatályba léptette azt anélkül, hogy a képviseleti gyűlés beleegyezését 

kellett volna kérnie, vagy kockáztatnia kellett volna annak elutasítását. 28Ahol az 

uralkodónak együtt kellett működnie a parlamenttel a kormányzati hatalom gyakorlásában, a 

törvényhozásban, ott abszolút és nem csupán felfüggesztő vétójoga volt. 29A monarchia 

rezervátuma, az alkotmány monarchikus jellege szempontjából szerkezetileg meghatározó, a 

végrehajtó hatalom volt. Azzal, hogy kizárólagos jogát érvényesítette a végrehajtó hatalom 

gyakorlása érdekében 30az uralkodó hármas előjogot követelt magának: a legfőbb katonai 

parancsnokságot, valamint a belső és külső közigazgatást. Ez kritikus pont volt az 

alkotmányos monarchiák minden olyan jogi konstrukciójában, ahol alapvetően az alkotmány 

egészének hatókörét kérdőjelezték meg: megengedte-e az alkotmány az állami szuverenitás 

olyan gyakorlását, amelyet maga nem alkotott meg és nem határolt be? Vagyis rendelkezett-e 

valamelyik hatalmi ág az alkotmány előtti legitimáción alapuló, alkotmányon kívüli 

előjogokkal? Az alkotmányos fenntartás e kulcsfontosságú problémája már az amerikai 

alkotmányos forradalom óta vita tárgyát képezte, és a politikai alkotmányos viták színterére 

mutatott, ahol a hagyományos, alkotmány előtti monarchikus legitimitás hívei álltak szemben 

a minden államhatalom alkotmányos immanenciájának liberális és egyre inkább demokratikus 

felfogásának híveivel. 
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         A "monarchikus elv" helyreállítása vagy megszilárdítása az 31európai országok 

túlnyomó többségében a XIX. században azonban nem egyszerűen a politikai rend 

legitimitásának hagyományos elvének további alkalmazását jelentette. Ez egyben a 

legitimitási igény alkotmányos formáját és korlátozását is jelentette, és elválaszthatatlanul 

összekapcsolódott vele: az alkotmány, még ha nem is volt az uralkodó hatalmának alapja, és 

nem redukálta az uralkodót puszta pouvoir constitué-ra, az uralkodói hatalmat az uralkodónak 

az alkotmánynak való alávetettségén keresztül kötötte meg. Az uralkodónak az 

32alkotmányhoz való "hűségre" vonatkozó, sok esetben ünnepélyes esküvel megerősített 

önkötelezettsége az alkotmány egyoldalú hatályon kívül helyezését vagy megszegését 

alapvető jogi vétséggé tette. 

        Ezért az alkotmányos monarchiák szinte valamennyi alkotmánya tartalmazott olyan 

szabályokat az alkotmány módosítására vonatkozóan, amelyekhez az uralkodó és a parlament 

közötti megállapodásra volt szükség. Azzal, hogy az uralkodó alávetette magát a saját maga 

által adott alkotmánynak, lemondott az egyedüli alkotmányozói jogáról. A pouvoir 

constituantnak a már megadott alkotmány alapján történő megosztása a szuverenitás kérdését 

is felvetette. Ez alkotmányos kiindulópontot biztosított a parlament számára, hogy minden 

alkalommal, amikor az uralkodó alkotmánynak való megfelelésével kapcsolatban konfliktus 

merül fel, újból felvethesse a szuverenitás kérdését, és ahol lehetséges, a parlament javára 

változtathasson a dolgokon. 

        A XIX. századi európai monarchikus alkotmányosság jellemzője volt tehát az uralkodó 

és a parlament közötti strukturális dualizmus, amely gyakran politikai ellentétekké alakult. Az 

ilyen konfliktusokban ráadásul azok az alkotmányos szabályok, amelyek a monarchikus 

uralom alatt a végrehajtó hatalom minisztereit a parlamentnek tették elszámoltathatóvá, a 

végrehajtó hatalom befolyásolásának eszközét jelentették. A miniszterek tisztán büntetőjogi 

elszámoltathatósága mellé egyre inkább társult az alkotmányos elszámoltathatóság; a XIX. 

század folyamán ez a parlament előtti elszámoltathatóság igényévé - és így a végrehajtó 

hatalom parlamenttől való függőségévé - változott. 

        Így a forradalmi korszak vége és a monarchikus legitimitás helyreállítása nem jelentette 

az alkotmányosság mint a politikai hatalom kötelező jogi formájának felülvizsgálatát. 

Továbbra is voltak alkotmány nélküli államok, de néhány kivételtől eltekintve, például 

Olaszországtól, az alkotmánymentesítés nem abban az értelemben történt, hogy visszatértek 

volna a abszolutizmushoz. Ellenkezőleg, még az alkotmány nélküli államokban is kialakultak 

a kormányzat alkotmányozására irányuló projektek, mint például Poroszországban. Kiderült, 

hogy a hatalmi helyzet egész Európában nem engedte meg a visszatérést az abszolutista, 

birtokalapú kiváltságrendszerhez a monarchikus államokban és elitjeikben. A polgárság és 

más csoportok szabadság és a politikai hatalomban való részvétel iránti igénye a XIX. század 

folyamán végig érvényesült a politikai konfliktusokban, amelyek ezután alkotmányos viták 

formájában jelentkeztek. Az alkotmányos monarchia mint alkotmánytípus dualizmusában 

tükrözte a politikai hatalomért folytatott küzdelmek antagonizmusát, amely még korántsem ért 

véget. 

        A Charte Constitutionnelle 1814 utáni európai fogadtatása megmutatta, hogy a nagyon 

hasonló hatalmi és társadalmi konstellációk, nem pedig a katonai oktrojálások vagy a fejlődő 

nemzeti sajátosságok mennyire ösztönözték a monarchikus alkotmányosság elterjedését. A 

Charte mintául szolgált a délnémet államok alkotmányaihoz - különösen 1818 és 1820 között 

Bajorországban, Badenben és Hessen-Darmstadtban. Ezek az államok ugyanis, amelyek a 

bécsi kongresszus és az európai államok világának újjászervezése kapcsán területi 

szuverenitásuk megszilárdítására, belső közigazgatási integrációra és politikai pacifikációra 

törekedtek, a monarchikus elv szerinti alkotmányozásban a napóleoni befolyás alatt 

megkezdett reform lezárását látták.33 Az 1815-ben alapított Német Szövetség, amely a Német 

Nemzetiségű Szent Római Birodalom megszűnése után konföderális formában szervezte újjá 
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a német államok világát, a monarchikus elvet fogadta el a "szuverén fejedelmek" által 

kormányzott tagállamai belső rendjére nézve kötelezőnek. 34Még szélesebb körben és hosszú 

távon a Chartában megfogalmazott elv befolyásolta az alkotmányok kidolgozását 

Lengyelországban és Hollandiában 1815-ben, Portugáliában 1826-ban, Spanyolországban 

1834-ben és Görögországban 1844-ben. Az 1848-as forradalom után az olasz államokban és a 

Német Szövetség különösen befolyásos késői alkotmányos államaiban, Poroszországban 

(1850) és Ausztriában (1861) is követésre talált. 35Még sikerült befolyásolnia az orosz cári 

birodalom első alkotmányát 1906-ban. 36 

         Az európai alkotmányosság 1814 utáni restaurációs monarchikus elve azonban már a 

kialakulás szakaszában is a liberális és demokratikus alkotmányos irányzatok ellenállásába 

ütközött. Ez az ellenállás bizonyos mértékig magának a monarchikus elvnek a leple alatt 

alakult ki. Ennek során az alkotmányos monarchia szerkezetében a politikailag meghatározó 

súly az uralkodóról a parlamentre tevődött át. Ez volt a helyzet az alkotmány - ismét 

forradalmi - átalakításakor, amely Franciaországban a polgári-liberális alkotmányos 

mozgalom és egy társadalmi tiltakozó mozgalom nyomására zajlott le egy politikai- és 

gazdasági válságában a monarchikus állam. Az 1830-as felülvizsgált Charte Constitutionnelle 

most már a "Polgári Lajos Fülöp királyt" - aki az 1791-es francia alkotmányra hivatkozva a 

"franciák királya" címet viselte - pouvoir constitué-ként kezelte, és így az alkotmány 

kötelezte.37 Ezt az alkotmányos konstrukciót vette át Belgium 1831-es alkotmánya, amely 

szintén egy lépéssel tovább ment, és a népszuverenitás elvére hivatkozott: "Minden hatalom a 

Nemzetből ered.". 38Az alkotmány szövegének alaposabb vizsgálata az alkotmányos 

gyakorlat fényében azonban azt mutatja, hogy a két alkotmányos állam még nem tette meg a 

parlamentarizáció felé vezető döntő lépést: megtartották az uralkodó abszolút vétójogát a 

törvényhozásban, tehát továbbra is alkotmányos monarchiák maradtak. Miközben az 

uralkodót pouvoir constitué-ként kezelték, a német alkotmányosságtól azonban eltértek az 

uralom legitimációjának elvét illetően az alkotmányos államban, még akkor is, ha a Német 

Szövetségben az 1830-as évek óta elfogadott alkotmányok hivatkoztak a francia és belga 

példákra. 39 

        Európa más részeihez hasonlóan ezeket az alkotmányos hullámokat társadalmi 

zavargások kísérték, amelyek az erős népességnövekedés és a korai ipari tömegszegénység 

nyomán mozgósították a városi és vidéki alsóbb osztályokat. Az alkotmányozás Európa-szerte 

kilépett a kormányhoz közel álló, művelt és jómódú elit titkos tanácskozásaiból, és nyilvános 

viták tárgyává és a lakosság széles rétegeit tömörítő egyesületek gondjaivá vált. 

40Franciaországtól és Belgiumtól eltérően azonban ezek az új német alkotmányok 

(Szászországban, Braunschweigben, Hannoverben, Hessenben) nem sértették az uralkodó 

mint pouvoir constituant elsőbbségének elvét. 41Inkább heves alkotmányos küzdelmek 

színterei voltak, amelyekben a liberális alkotmányértelmezéseknek ismételten visszaesést 

kellett elszenvedniük a Német Szövetség, Poroszország és Ausztria alkotmány nélküli vezető 

hatalmainak restaurációs politikája miatt. Amit Adolphe Thiers a francia július legfontosabb 

jellemzőjének tekintett.Alkotmányos monarchia, nevezetesen, hogy "a király uralkodik, de 

nem kormányoz" nem mondható el a a Német Szövetség alkotmányos államaiban. 

        A döntő lépést a monarchikus elv eltörlése és a népnek a parlamentben a pouvoir 

constituant (választójog) megteremtése felé csak egy újabb, egész Európára kiterjedő 

alkotmányos forradalom tette meg 1848-ban. Elszigetelt előzmények már voltak, például 

amikor 1822-ben és 1827-ben a görög alkotmányozók a "nemzet" elvét és szuverenitását 

idézték fel az Oszmán Birodalomtól való felszabadulásért folytatott harcukban.42 A döntő 

lökést azonban ismét Franciaország adta 1848 februárjában, ahol a vidéki és városi alsóbb 

osztályokat különösen súlyosan sújtó gazdasági válság hatására, a korlátozó szelektív 

választójoggal szembeni elégedetlenség miatt felkelés buktatta meg az uralkodót, és a 

népszuverenitáson alapuló köztársasági alkotmányt hozott létre.43 A 19. század első felében a 
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defeudalizáció és a kialakulóban lévő ipari forradalom nagy gazdasági és társadalmi 

megrázkódtatásai fokozatosan éreztették hatásukat Európában, és kihatottak a politikai uralom 

formájára. A gyorsan erősödő nemzeti egységmozgalmak új, erőteljes lendületet adtak az új, 

nemzetileg meghatározott politikai egységek megalapításához is, amelyeket alkotmányosan 

kellett integrálni. 

       Az alkotmányos probléma jogi, társadalmi és nemzeti aspektusai elválaszthatatlanul 

összekapcsolódtak, és ezután az európai alkotmányosság irányát egészen a huszadik századig 

meghatározták. Fél évszázaddal a francia forradalom után az alkotmány sokkal többet 

jelentett, mint a politikai uralom formáló elve. Az állami önkény, a szabadság korlátozása és - 

egyre inkább - a társadalmi igazságtalanság elleni küzdelem politikai jelzőfényeként a 

társadalom minden szintjén széles körű vonzerőre és mozgósító erőre tett szert. Az 

alkotmányozás iránti igény Európa-szerte politikailag sokszínű mozgalmat hívott életre, 

amely azonban egységes volt abban a törekvésben, hogy a hagyományos hatalomgyakorlást 

legyőzzék vagy törvényileg korlátozzák, hogy a lakosság széles rétegeinek nagyobb 

beleszólást biztosítsanak a politikai döntéshozatalba, és hogy az egyéneket felszabadítsák a 

birtok- és politikai korlátozások alól. Ez a messzemenő politikai projekt az alkotmányt 

egészen újszerű szimbolikus jelentőségűvé tette. Az 1848-as forradalom idején az egyre 

erőszakosabbá váló tiltakozó mozgalmak és lázadások gyülekezőhelyévé vált: az alkotmány 

védelmezői gyakran feláldozták szakmai biztonságukat, szabadságukat, sőt életüket is; 

elvesztették állásukat, bebörtönözték őket, vagy a barikádokon haltak meg. 

         Az 1848-as forradalmi hullám az alkotmányozás intézményi hullámává szilárdult, amely 

kevés kivételtől eltekintve egész Európát megragadta. Még az olyan késő abszolutista 

államokat is, mint Poroszország és Ausztria, amelyek a XIX. század második felében 

politikailag meghatározó szerepet játszottak Közép-Európában, alkotmányt adtak 

maguknak. Bár ezeket az alkotmányokat felülről erőltették vagy hatályon kívül helyezték, 

44még az alkotmány nélküli neoabszolutizmus évtizedébe visszavonuló Habsburg Monarchia 

is alkotmány mellett döntött hosszú távon az 1867-es "kiegyezés" (Ausgleich) keretében, 

amely a birodalmat az Osztrák-Magyar Kettős Monarchiává alakította át. 

        Az 1848-as forradalomnak nem sikerült megvalósítania a köztársasági alkotmányosságot 

Európában. Csak az európai államok kisebbsége fogadott el demokratikus alapokon nyugvó 

alkotmányt. 45A "Második Francia Köztársaság" alkotmánya, amely szintén szilárdan a 

népszuverenitáson alapult, és a köztársaságot az állam "forme définitive"-jának nyilvánította, 

négy éven belül átadta helyét a III. napóleoni népszavazással legitimált, tekintélyelvű, 

végrehajtó örökletes monarchiának. Az első forradalmi szakaszban az alkotmányozásra 

gyakorolt monarchikus befolyást megfékezték. Például a nemzetgyűlés által 1849 

márciusában a frankfurti Paulskirche-ben elfogadott alkotmány - amely soha nem lépett teljes 

mértékben hatályba - kizárta az uralkodót az alkotmányozásból, csupán a birodalom 

vezetőjének státuszát "delegálta" rá. A 46monarchiának ez a legtávolabbi alkotmányos 

kötöttsége azonban az alkotmányos államiság kivételes formája maradt. Túlsúlyban maradt 

azonban egészen a XIX. század végéig: az alkotmányos monarchia. Ennek két fő változata, 

amely az 1848-as forradalom előtt alakult ki, fölénybe került. 

        Az első változat szerint az uralkodó nem volt sem kizárólagos pouvoir constituant, sem 

kizárólagos pouvoir constitué. Ebbe a típusba nemcsak a forradalom előtti, 1831-es belga 

alkotmány, hanem Franciaország 1852-es és 1870-es, tekintélyelvű bonapartista alkotmányai 

is beletartoztak, amelyek a hatalomnak a nép által és a nép akaratából történő "átruházását" 

hirdették Louis Napoléon államfőre.47A Statuto Albertino, az 1848-as olasz alkotmány, 

amely kezdetben az uralkodót "Isten kegyelméből királyként" emlegette, szintén módosult, 

amikor 1861-ben az új olasz nemzeti állam általános alkotmányává és az uralkodói legitimitás 

alapjává vált: Vittorio Emanuele olasz király most már "Isten kegyelméből és a nemzet 

akaratából" Olaszország királyának nyilvánította magát.48 Közös volt ezekben az 
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alkotmányokban, hogy megerősítették a nép részvételét a politikai akaratformálásban. 

Mindenekelőtt megerősítették a parlament elsőbbségét a törvényhozásban. 49Még akkor is, ha 

- mint az 1848 utáni francia bonapartista alkotmányokban - a végrehajtó hatalom dominált, 

szükség volt a forradalomból örökölt általános, egyenlő (férfi) választójog révén történő 

népgyűlési legitimációra. 

        Az 1848-9-es forradalmak kudarca után az alkotmányos monarchia második, a 

monarchikus elv hagyománya iránt elkötelezett változata a Német Szövetségben, főként 

annak területi államaiban fennmaradt. Ennek kiemelkedő példája Poroszország, akárcsak a 

Dán Királyság, amely 1848-9-ben az abszolutista kormányzásról áttért az alkotmányos 

kormányzásra.50 Más példák Spanyolország és Portugália voltak, amelyeket 1837-ben és 

1842-ben alkotmányosítottak, ahol katonai és oligarchikus csoportosulások használták ki a 

monarchiát uralmuk érvényesítésére.51Bár az uralkodó igényét, hogy a pouvoir constituant 

birtokosa maradjon, és az alkotmány előtti fontos végrehajtó hatalmat is megtarthassa, 

fenntartották, egyre nagyobb nyomás alá került a politikailag magabiztos parlamentek 

részéről, amelyek a választójog kiterjesztésével egyre szélesebb társadalmi bázist képviseltek. 

         Az 1848-as forradalmi várakozások gyakran csalódtak mind társadalmi, mind 

alkotmányos szempontból. A monarchikus restauráció előrehaladt, és a legtöbb forradalmi 

alkotmányt felülvizsgálták vagy hatályon kívül helyezték. 1848 azonban visszafordíthatatlan 

fordulópontot jelentett a tizenkilencedik században az európai alkotmányos fejlődés 

szempontjából is. Először is, a cári birodalom kivételével, amely alkotmány nélküli autokrácia 

maradt, és Ausztria kivételével, amely egy időre megszakította az alkotmányozást, az 

"alkotmány" mint az államhatalom korlátozásának és elosztásának rendszere (majdnem) 

minden európai államban tartósan meghonosodott. Másodszor, a parlament részvétele a 

törvényhozásban immár visszafordíthatatlanul megerősödött. A választójog kiterjesztésével 

tartósan megszilárdult. Még ott is, ahol - mint Poroszországban - szigorúan cenzusos 

választójog maradt érvényben, az 1848-ban Franciaországban elért egyenlő és általános 

választójog 52egyre inkább az alkotmányos fejlődés mintájává vált. Harmadszor, az 1848-as 

forradalom elérte az egyéni szabadság alkotmányos garantálását az alapjogok révén, 

köszönhetően a születés szerinti jogi egyenlőtlenségek (beleértve a megmaradt 

birtokprivilégiumokat is) végleges eltörlésének, és a szabadság polgári fogalmának a jogi 

egyenlőségen alapuló megteremtésének. Az új alkotmányok így megszilárdították azokat a 

mélyreható társadalmi változásokat is, amelyek a XIX. század második felében Európa-szerte 

megvalósultak a birtokalapú kiváltságrendszerről a vállalkozás szabadságát élvező polgári 

társadalomra való áttérés során. 

 

 

V. Az alkotmányos állam mint nemzetállam 

 

 

Az alkotmányozás 1848-as európai hulláma jelentősen különbözött a korábbi fejleményektől 

azáltal, hogy az alkotmányozás a nemzeti integráció eszközeként nemzeti hangsúlyt kapott. 

Ez megmutatkozott az újonnan megalakult államok területére és állampolgáraira vonatkozó, 

gyakran részletes rendelkezésekben. Az alkotmányozási mozgalomban ez a nemzetiesítési 

tendencia a XIX. század második felében érvényesült. Az európai fejlődés politikai 

középpontjában a német nemzetállam megalapítása állt, amelyet évtizedek óta követelt egy 

erős nemzeti mozgalom, amely 1871-ben a "Német Birodalom alkotmányával" nevet kapott 

és jogi formát. Ahogy egy évtizeddel korábban Olaszországban, a német alkotmány nemcsak 

egy létező államot szervezett újra, hanem ezt az államot a nemzetállami eszme alapján és az 

államnemzet nevében a törvény erejénél fogva konstituálta és integrálta. 53 
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       Délkelet-Európában is, az Oszmán Birodalom kezdődő felbomlásával és területi 

visszavonulásával a nemzeti mozgalmak megerősödtek és államalkotó erőt fejlesztettek. Az új 

román és bolgár fejedelemségek 1866-ban és 1879-ben alkotmányt adtak maguknak, ami 

egyengette az utat a későbbi nemzetközi jogi elismeréshez. Az 1831-es belga alkotmányból 

merítettek, amely szintén az elszakadás terméke volt. A nemzeti függetlenség elérése és a 

hatalom ellenőrzése az autokratikus Orosz és Oszmán Birodalommal szemben egyesítette 

erőit, és az alkotmányozásban politikai eszközt talált az egység garantálására. A nemzeti 

alkotmányozás lendülete nemcsak az állam külső konstituálására, hanem a belső integrációra 

is törekedett. Így az Osztrák-Magyar Kettős Monarchia alkotmányozása során egy organikus 

törvényt, a "Staatsgrundgesetz"-et vezettek be, amely a közös állampolgárságot és a 

nemzetiségek egyenlőségét szabályozta a soknemzetiségű birodalomban. Hasonlóképpen, az 

új Német Birodalom 1871-es alkotmánya a "közös állampolgárságról" rendelkezett 

„indigenat" (állampolgári státusz), amely a német nemzetállam minden tagjának átfogó jogi 

egyenlőségét biztosította annak minden területén. Ezzel a nemzeti integrációval összhangban 

állt az állampolgárok kedvezményes elbánása az alapvető jogok megadásában, amelyre csak a 

"svájciak", "osztrák állampolgárok", "románok" stb. voltak jogosultak. 54 

        Az 1848-as alkotmányos forradalmak különleges politikai hatékonyságukat mind a 

nemzeti, mind a társadalmi alkotmányos problémából merítették. A francia forradalom óta 

nem volt az alkotmánykérdésnek ilyen széles társadalmi vonzereje. Az alkotmányos 

mozgalom nemcsak a művelt és jómódú rétegekre volt hatással, hanem egyre inkább az alsó 

középosztályra, valamint a vidéki és proletár rétegekre is. Mindez az európai társadalomban 

bekövetkező forradalmi változásokat előlegezte meg, amelyeket az ipari forradalom a 

robbanásszerű népességnövekedéssel, a tömeges elszegényedéssel és a proletarizálódással 

hozott volna magával. Az európai jogállam a tizenkilencedik század második felében egy 

egyre burjánzó tömegtársadalmat szervezett, és szembesült a társadalmon belülről érkező, 

egyre sürgetőbb politikai részvételre és társadalmi támogatásra irányuló igényekkel. 

E mozgalmak számára az alkotmányjog legfontosabb kiindulópontja a választójog volt, amely 

a tizenkilencedik század második felében összességében kibővült. Míg 1848 előtt a szelektív 

rendszerek erősen domináltak, addig az 1860-as évektől a társadalmi mozgalmak növekvő 

nyomására az általános és egyenlő választójog felé indult el a tendencia. Míg Nagy-

Britanniában az 1867-es nagyszabású választójogi reform még mindig megtartotta a cenzusos 

elemeket, addig az általános és egyenlő (férfi) választójogot először Franciaországban (1848), 

majd a Német Birodalomban (1871), Belgiumban (1893), Ausztriában (1907), Svédországban 

(1909) és Olaszországban (1912) vezették be. Az első európai ország, amely bevezette a nők 

szavazati jogát, az orosz fennhatóság alatt álló Finn Nagyhercegség volt. Ezt követték a 

skandináv parlamentáris monarchiák: Norvégia 1913-ban és Dánia 1915-ben. 

        Míg az európai nagyvárosi jogállamok közelebb kerültek a politikai egyenlőség elvéhez, 

addig az Európán kívüli gyarmataik esetében ez nem volt így. A gyarmatosított lakosság 

alapvető faji megkülönböztetését az alkotmányjog figyelmen kívül hagyta. Csak az Egyesült 

Államokban, amely a britektől örökölte a rabszolgaságot, tört ki polgárháború a rabszolgaság 

kérdésében, amely 1865-ben az alkotmánymódosítással történő eltörlésével ért véget.55Az 

Egyesült Államoknak azonban továbbra is szembe kellett néznie a faji megkülönböztetés 

gyarmatosítás utáni alkotmányos problémájával, amely egy évszázados késéssel érte utol a 

dekolonizáló európai államokat. 

         A nemzeti és szociális alkotmányos kérdések mellé egy harmadik is társult: a 

tulajdonképpeni alkotmányos probléma. A kérdés az alkotmányos monarchia struktúráin 

belüli hatalommegosztás és -átrendeződés volt, amely az első világháborúig az európai 

alkotmányos állam fő típusa maradt, kivéve néhány köztársaságot - Svájc, a német 

városállamok, Franciaország (1875-9-től) és Portugália (1910-től). Az uralkodó és a 

parlament közötti dualizmus, amelyet gyakran súlyosbított a választójog kiterjesztése, 
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alapvető vitákhoz vezetett a monarchikus hatalom parlamentarizálása körül - többé-kevésbé 

burkoltan felvetve az államban a szuverén kérdését. Ez nagy alkotmányos konfliktusokban 

nyilvánult meg, például 1862 és 1866 között Poroszországban és 1884 és 1894 között 

Dániában. Számos alkotmányos monarchiában a hatalom túlsúlya a parlament irányába 

tolódott el: az olasz királyságokban (1876), Norvégiában (1884), Dániában (1901), és 

különösen Nagy-Britanniában, ahol a világ legrégebbi parlamentjének alsóháza elnyerte a 

jogot, hogy egyedül hagyja jóvá a költségvetést. A monarchikus elv ezzel szemben 

megmaradt a Német Birodalomban, különösen a hegemón Poroszországban és az Osztrák 

Birodalomban. A kormányzati hatalom ott nem parlamentarizálódott. Az uralkodó akarata 

ellenére nem lehetett törvényt elfogadni, aki megtartotta alkotmányon kívüli előjogait a 

legfelsőbb katonai parancsnokság, a diplomácia és a végrehajtó hatalom terén. Az ezeken a 

területeken politikailag és társadalmilag befolyásos elitek az első világháborúig sikeresen 

elleneztek minden, a parlamentarizáció irányába tett lépést. Beszélhetünk-e tehát arról, hogy 

Németország "sajátos alkotmányos utat" jár Európában, miközben a kormányzati hatalom 

parlamentarizálása az európai országok többségében főáramnak tekinthető? 

        Számos kortárs, alkotmánytörténész és monarchikus német közjogász szerint 

Németország (és Ausztria) alkotmányos sajátosságot képviselt. 56Az európai alkotmányos 

fejlődés és gyakorlat közelebbi, összehasonlító vizsgálata azonban azt sugallja, hogy ez nem 

így volt. Egyrészt még egy olyan mélyreható alkotmányos konfliktusban is, mint amilyen az 

1862 és 1866 közötti poroszországi volt, amelynek kimenetelét a konzervatív-monarchikus 

közjogi elmélet követelte magának, a monarchikus hatalom nem avatkozott bele a vitatott 

parlamenti költségvetési jogba mint olyanba. Ez utóbbi még a katonai területen a monarchikus 

előjogok korlátozásának eszközeként is szolgált. Az alkotmány elfogadásával az uralkodó 

továbbra is kötve maradt az alkotmányhoz, és nem volt képes azt egyoldalúan módosítani. A 

miniszterek alkotmányos elszámoltathatósága a parlamenttel szemben egyre inkább függővé 

tette őket a parlamenttől, és a parlamenttel szembeni elszámoltathatósággá alakult, ahogyan ez 

az Egyesült Királyságban történt. Végül a monarchikus, "legitimista" elv nem alakított ki saját 

"legitimitást". Az "Isten kegyelmére" való hivatkozás anakronisztikus volt: a XIX. századi 

társadalomban, amelyet a világnézet és a világnézetek növekvő sokfélesége alakította ki a 

vallások terén, egy ilyen megfogalmazás már nem talált kötelező alapot egyetlen szakrális 

világrendben sem. Ezáltal az állami szuverenitás kérdése megválaszolatlanul, 

bizonytalanságban maradt. Ezen ambivalens és instabil elemek miatt a monarchikus elvbe 

beépült az általános és egyenlő választójoggal megerősített parlamentarizációra való áttérés. 

Ez 1917-18-ban a Német Birodalomban a kormányzás parlamentarizálásával valósult meg, és 

1918-19-ben a népszuverenitáson alapuló köztársasági alkotmányos rend létrehozásával 

fejeződött be. 57 

        Ha a monarchikus elv átmeneti jellege önmagában a monarchikus elv mint sajátosan 

"német" elv lényegi önállósága ellen szól, akkor a más országokkal való összehasonlítás 

megerősíti ezt a benyomást. A többször idézett alkotmányos modell Franciaországban, amely 

1879-től kezdve állandó átmenetet képezett a köztársasági rendszer felé, az alkotmányjogi 

alapokhoz mérten nem volt stabil alkotmányos forma. Az 1867-es osztrák organikus 

törvényekhez hasonlóan az 1875-ös "Lois Fondamentales", amelyet nem kodifikáltak 

szisztematikusan, kompromisszumot jelentett a monarchikus és a köztársasági alkotmányos 

elvek között, nyitva hagyva Franciaország alkotmányos életének formáját akár 

bonapartista/caesarista, akár parlamentáris/demokratikus elemek számára. Ez mozgásteret 

adott a többségükben a republikanizációt sürgető politikai és társadalmi erőknek, és végül 

fölénybe kerültek. 58Az alkotmányos gyakorlat így a Harmadik Francia Köztársaságot és a 

Német Birodalmat közelebb hozta egymáshoz, mint azt a főáramú és a különutas fejlődés 

elméleti összehasonlítása sugallná, és a német alkotmánytörténetet jobban összhangba hozta 

Európa többi részével. Ez az első világháború előestéjén a politikai rend átütő mértékű 
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megjogiasításában mutatkozott meg, miután Oroszország 1906-ban az utolsó európai 

országként alkotmányt adott magának. 

 

 

VI. A világháborúk időszaka: európai alkotmányosság a demokrácia és a diktatúra 

között 

 

 

Az Európából kiinduló, az öreg kontinensre példátlan pusztítást hozó világháborúk idején az 

alkotmányosság fejlődése ezt a "szélsőségek korát" (Eric Hobsbawm) tükrözte. Amikor 

Európa beleveszett az első világháborúba, minden szuverén európai államnak volt 

alkotmánya. A második világháború során az európai államok többsége megszűnt, 

felosztották vagy megszállták. Az alkotmányokat eltörölték, hatályon kívül helyezték, vagy 

egyszerűen irrelevánssá és impotenssé váltak az államhatalom elemi, erőszakos dinamikájával 

szemben, amelynek ellenőrzése eredeti és alapvető céljuk volt. 1914 és 1945 között az európai 

alkotmányosság a legfőbb érvényességtől a hatástalanságig a teljes skálán mozgott. 

         Az első világháború az európai alkotmányos fejlődés demokratikus fellendülésének 

nagy katalizátora volt. A felgyülemlett nemzetközi feszültségek soha nem látott méretű és 

erőszakú fegyveres konfliktusban való levezetése megsemmisítette az évszázadok alatt 

kialakult európai államrendszert, és vele együtt négy monarchikus birodalmat: Az Oszmán 

Birodalom, a Cári Birodalom, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Birodalom. A 

demokratikus társadalmi és nemzeti mozgalmak nyomására a bukott birodalmak 

maradványaiból államok alakultak ki, amelyek demokratikus nemzeti és jogállamokká 

alakultak. Az alkotmányozás ezen államok számára olyan aktus volt, amely vagy megalapozta 

államiságukat, vagy legalábbis kiegészítette azt. A Szerbiából, Horvátországból és 

Szlovéniából álló királyság, a későbbi Jugoszlávia kivételével az új államok, mint például a 

német és az osztrák köztársaság, a népszuverenitáson alapultak; ezzel zárult le a kör az 1778-

as és 1791-es amerikai és francia forradalmi alkotmányok alkotmányos eszméjéhez. Szinte 

valamennyi új alkotmány kodifikálta az átfogó alapjogokat és szabadságjogokat. A nemek 

közötti polgári egyenlőséggel, a szociális és gazdasági jogokkal, valamint a kisebbségi 

jogokkal új, forradalmi jogintézményekkel egészült ki az egy évszázaddal korábbi 

alkotmányos forradalom időszakából származó klasszikus kánon. Az új alkotmányokra 

jellemző volt a transzcendens legitimáció minden formájának, például Isten kegyelmének 

elhagyása, a népben mint pouvoir constituant-ban való megalapozásuk és a hatalmak 

egyértelmű szétválasztása. 

        A pouvoir constituant és a pouvoir constitué szétválasztása az alkotmánymódosításra 

vonatkozó szigorúbb követelmények révén biztosította az alkotmány mint legfőbb jogi norma 

elsőbbségét. Mi több, az új köztársasági alkotmányos rendek először biztosították az 

"alkotmányos fenntartást", azaz az alkotmányt az államhatalom gyakorlásának mindenre 

kiterjedő alkotmányos és korlátozó normatív alapjává tették. Ezzel megszűntek azok az 

alkotmányon kívüli előjogok, amelyek a monarchikus alkotmányosság elvét megalapozták. 

Észtország alkotmánya például tömören fogalmazta meg az új elvet: "Az észt államhatalmat 

senki sem gyakorolhatja másként mint az alkotmány és az alkotmánnyal összhangban 

elfogadott törvények alapján. 59A felvilágosodás szerződéses eszméje, amely az atlanti 

forradalomban az alkotmányos állam liberális-demokratikus típusát támasztotta alá, így 

intézményesen is megszilárdult az "alkotmányos állam mint anyagi állam" jogában. 60Az 

állam minden formájában alávetette magát az alkotmányos jognak. Közvetlenül az első 

világháború után az alkotmányos államnak ez a típusa Európában mind minőségi és 

intézményi kialakításában, mind társadalmi részvételi alapjában, mind területi kiterjedésében 

elérte hatékonyságának csúcspontját. A férfiak és nők általános és egyenlő választójogának 
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elérése, valamint a népszavazási részvétel elemei szintén hozzájárultak az alkotmányos állam 

példátlan legitimációjához. 

         Az alkotmányjog kifejezetten politikai jellegének azonban megvolt a maga árnyoldala. 

Az alkotmányjog és az alkotmányos gyakorlat éppen széleskörű politikai-társadalmi 

legitimációja és részvételi lehetőségei miatt volt különösen sebezhető a politikailag 

szélsőséges, alkotmányellenes mozgalmakkal szemben. A tömegdemokrácia korában az 

alkotmány közvetlenül ki volt téve az olyan politikai, gazdasági és társadalmi válságoknak, 

mint amilyenek a két világháború közötti években Európát megviselték és gyökeresen 

átalakították. Az újonnan alkotmányozott államok és köztársaságok - köztük Németország és 

Ausztria - politikai rendje különösen instabilnak bizonyult, és a szélsőségek nyomására 

elveszítette liberális demokratikus jellegét. 

         Kezdetben úgy tűnt, hogy az alkotmányos hagyomány védelmet nyújt. Svájc megőrizte 

köztársasági jellegét, míg a Harmadik Francia Köztársaság csak 1940-ben vált diktatúrává. 

Egészen a második világháború végéig - és ha nem kerültek a nemzetiszocialista Németország 

befolyása alá - a fennálló parlamentáris monarchiák, nevezetesen az Egyesült Királyság, a 

skandináv országok, Belgium és Hollandia a tiszteletre méltó alkotmányos rendjük stabilitását 

kamatoztatták, és nagyrészt megőrizték parlamentáris alkotmányos formájukat. Nem ez volt a 

helyzet azonban Dél-, Közép- és Kelet-Közép-Európában. Például 1922-ben és 1923-ban az 

alkotmányos monarchia Olaszországban és Spanyolországban fasiszta vagy diktatórikus 

rendszerré alakult át, 1930-ban Románia a király személyes rezsimjévé vált, 1934-ben 

Bulgária és 1936-ban Görögország diktatúrává vált.61új nemzeti jogállamok Északkelet- és 

Közép-Kelet-Európában különösen gyorsan és radikálisan fejlődtek részben katonai 

dominanciájú autoriter rendszerekké - a balti térségben, Lengyelországban, a kezdetlegesen 

konstituált Magyar Királyságban. Ez a fejlődés Németországban és Ausztriában volt a 

legradikálisabb. A liberalizmus és így a parlamentarizmus, a liberális alkotmányosság 

kulcsintézményének eszmei és gazdasági válsága az alkotmányos állam történetének 

legmélyebb válságába torkollott. 62Ezt lényegesen súlyosbította az a válság, amely az európai 

alkotmányosság főszereplőit, a burzsoáziát (a középosztályt) sújtotta. A radikális nacionalista 

és tekintélyelvű irányzatok hatására a társadalom e kulcsfontosságú rétegének többsége 

megszűnt támogatni a politikai hatalom ellenőrzésének ezt az igényes és törékeny formáját. 

       A nemzetiszocialista Németország és a Szovjetunió mint a totalitárius diktatúra modelljei 

és az anyagi értelemben vett jogállam ellenpéldái markánsan demonstrálták a 

parlamentarizmus fokozatos kiüresedését és végleges felszámolását a végrehajtó hatalom és 

az autokrácia javára. Mint a Szovjetunióban, ahol 1918 és 1936 között számos "alkotmányt" 

fogadtak el a bolsevista diktatúra alatt, a nemzetiszocialista állam is megengedte, hogy az 

alkotmány puszta jogi homlokzatként, kötelező erő nélkül fennmaradjon.63 Valójában az 

egyetlen párt diktatúrája, amely minden hatalmat egy führer kezében összpontosított, 

megszüntette a hatalmi ágak szétválasztását. Az úgynevezett "alkotmány" többé nem alapozta 

meg az állam szuverén hatalmát: legitimitását a "német nép faji homogenitásából" vagy az 

alkotmányt megelőző uralkodó osztályból merítette. A közhatalom diktátorokban 

összpontosult. Az alkotmány tehát nem tartott igényt más jogi szövegekkel szembeni 

elsőbbségre, hanem politikai akarat szerint megszegték és figyelmen kívül hagyták - anélkül, 

hogy a szöveget módosították volna. Ez nemcsak a pouvoir constituant és a pouvoir constitué 

közötti hagyományos megkülönböztetést szüntette meg, hanem megszüntette a "legfelsőbb 

törvény" általi korlátozás és ellenőrzés minden funkcióját is. 

       Az "alkotmány" elnevezés megtartása az európai totalitárius diktatúrák szélsőséges 

rendszereiben az alkotmányosság kései sikerének tekinthető. A sztálini Szovjetunió ugyanis 

nem akart lemondani az "alkotmány" propagandisztikus hatásáról. De egy pillantás e 

dokumentum tartalmára és funkciójára azt mutatja, hogy nem nyújtott többet, mint üres 

burkot az állami hatalmi apparátus legitimációjához, amely a normatívából egyre inkább 
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prorogatív állammá változott. 64A XIX. századi alkotmány, miközben fenntartotta a 

monarchikus elvet, jogilag korlátozta a monarchikus hatalom előzményeit, míg a XX. század 

első felében már nem nyújtott többet, mint a diktatúra homlokzatát. 

 

 

VII. A demokratikus jogállam helyreállítása és sikere Európában 1945 után: Kilátások 

 

 

A második világháború, a mindenféle jogi hatalom által korlátlanul alkalmazott erőszakkal, az 

európai alkotmányosság abszolút mélypontját jelentette. Kivéve egy kis kisebbségben lévő 

stabil jogállamok, mint az Egyesült Királyság, Svájc és Svédország, az alkotmányok az 

európai államok hatalmi struktúrájában quantité négligeable-re csökkentek. A szövetségesek 

1945-ös győzelme Európát két politikailag és ideológiailag különálló befolyási övezetre 

osztotta. Az amerikai és a francia alkotmányosság erős hatása alatt a nyugati félteke 

visszanyerte az alkotmányosság korai éveiből származó forradalmi demokratikus örökségét. 

Az alkotmányos állam újjáalapítása (Nyugat)Európában a népszuverenitáson alapuló, 

alapvetően demokratikus, illetve a megmaradt alkotmányos monarchiákban a 

parlamentarizálást befejező folyamat volt. A diktatórikus rendszerek maradványai 

Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban 1974-5-ben eltűntek. Az alkotmányos 

állam győzedelmeskedett, és először Európa nyugati felében, majd keleten honosodott meg, 

ahol az 1989-es rendszerváltással az államszocialista alkotmányok nyugati mintájú 

alkotmányoknak adtak helyet. A materiális értelemben vett jogállam, azaz a legátfogóbb és 

jogilag legigényesebb, liberális-demokratikus formában, 1945-től 1989-ig tartó diadalútjára 

indulhatott. A XXI. század fordulóján Európa először csak alkotmányos államokból állt. 

Minden kormányzati hatalom demokratikus alapon, teljes mértékben az alkotmányból eredt, 

és az alkotmány, valamint az abban biztosított messzemenő alapvető jogok és szabadságjogok 

kötötték. Két évszázaddal az atlanti forradalom után úgy tűnt, hogy az alkotmányos állam 

történetének vége elérkezett. 

        A történelem közelebbi vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a ma uralkodó 

jogállamtípus történelmi fejlődésében mennyire benne rejlenek a veszélyek. Három elem 

különösen szembetűnő. Először is, a huszadik századi kudarcra való tekintettel a modern 

alkotmányok igyekeznek megvédeni anyagi magjukat minden változással szemben, különösen 

a köztársasági formát vagy a jogállamiságot. Másodszor, az alkotmánybíráskodás intézménye 

kulcsszerepet kap az alkotmány védelmében. Az amerikai alkotmányosságból kiinduló, 1945 

után a német alkotmányjog által átvett, majd onnantól kezdve más, elsősorban kelet-európai 

országokban is befolyást gyakorló alkotmánybíráskodás a huszonegyedik században az 

alkotmányos állam jellemzője. Harmadszor, a XXI. századi európai alkotmányos állam 

gyakran már nem egy zárt nemzetállam, hanem nyitott a nemzetek feletti intézmények és jogi 

kodifikációk felé, amelyek a nemzeti alkotmányjogot felülírják és módosítják is. Miközben az 

alkotmányos állam immunizálni kívánja magát a támadásokkal szemben, és ezért korlátozza 

az alkotmányozó hatalmat, az alkotmányozó hatalmat olyan birtokosokra is átruházza, akik 

nem tartoznak a kizárólagos ellenőrzése alá. Ez ismét felveti a pouvoir constituant régi 

kérdését. Ha feltételezzük, hogy a mai alkotmányos állam alapja egy cselekvőképes pouvoir 

constituant, akkor döntéseit nem írja elő törvény. Ezek korlátozhatják vagy akár meg is 

szüntethetik az alkotmányos államot. A liberális-demokratikus jogállam alapvető paradoxona 

tehát továbbra is az, hogy egy olyan alkotmányos döntés fenntartásán alapul, amelyet 

önmagában nem tud jogilag garantálni. 65 
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           42. Egy emelkedett hazafiság: a nemzetközi és összehasonlító jog 

                                         megjelenése a 19. században  
                                                 Marti Koskenniemi – Ville Kari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet a nemzetközi és az összehasonlító jog tudományágainak eredetét vizsgálja a 

tizenkilencedik századi Európában. Nagy vonalakban feltérképezi az összehasonlító jogi 

tanulmányok kialakulását Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és másutt 

olyan jogászok és tudósok körében, akik a jog nyelvét az egyetemes és a hazai "civilizáció" 

szolgálatában igyekeztek alkalmazni. A gyors társadalmi, gazdasági, alkotmányos és 

technológiai változások korában a nemzeti, gyarmati és nemzetközi jogi gondolkodási szférák 

közötti állandó kölcsönhatásban virágzott a jog minden dimenzióját érintő progresszív 

szellem. A század későbbi szakaszában a kozmopolita jogtudomány különböző szakosodott 

ágai, köztük a nemzetközi jog és az összehasonlító jog, saját tudományos és intézményi 

területekre ágazott szét. Ezek mindazonáltal továbbra is számos közös gondolatot osztottak 

meg az egyetemes igazságszolgáltatásról, a liberális eszmékről, Európa szerepéről a világban 

és más kérdésekről. 

 

Kulcsszavak: nemzetközi jog, összehasonlító jog, XIX. század, gyarmati jog, Nemzetközi 

Jogi Intézet, civilizáció, kozmopolitizmus, történelmi iskola, eurocentrikusság 

 

 

 

 

I. Bevezetés: L'esprit d'internationalité 1873-ban 

 

 

 

A Revue de droit international et de législation comparée első számában (1869) a folyóirat 

első főszerkesztője, a belga ügyvéd, Gustave Rolin-Jaequemyns felvázolta az összehasonlító 

jogtudomány természetét és előnyeit a világ számára. E tudomány professzionalizálása nagy 

ajándék lenne a civilizációnak és a haladásnak - írta, és Grotius, Montesquieu és Bentham 

családfáját követte nyomon. Ez most újra felbukkan annak részeként, amit ő a korszak 

mouvement cosmopolite-jának nevezett, és amely a hazai törvények és a liberális elvek 

közeledésére támaszkodott. Az összehasonlító jogalkotás nem törekedett arra, hogy 

ellentmondjon a nemzeti törvények vagy jogi kultúrák érdemeivel. Éppen ellenkezőleg, arra 

ösztönözte az összes nemzetet, hogy együtt versenyezzenek abban, hogyan lehet a legjobban 

előmozdítani "la justice universelle"-t. A nemzetközi és összehasonlító joggal való 

foglalkozás "egy emelkedettebb hazafiságot" tesz nyilvánvalóvá, amely egyesíti a haladó 

európai nemzetek törekvéseit magával az emberiséggel.1 A beszéd egy másik részében Rolin 

összekapcsolta a nemzetközi jogot a projektjével. Az összehasonlító joghoz hasonlóan a 

nemzetközi jogot (droit international) is újra kellett gondolni a "történelmi" és a "jogi 
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szellem" egyesítése szempontjából, és így a kozmopolita haladás elemeként kellett a világra 

kiterjeszteni. A végrehajtási mechanizmusok problematikus hiánya a nemzetközi jogból nem 

tette azt nemlétezővé. Egy liberális korban a közvélemény a nemzetközi jog jogalkotójaként, 

bírájaként és egyben végrehajtójaként működne. Rolin Revue-ja és a liberális jogászok most 

segítenék ezt a közvéleményt abban, hogy világos képet kapjon azokról a kérdésekről, 

amelyekben az államok között megállapodás jött létre, valamint hogy tisztázza a még vitatott 

kérdéseket. 2 

       Rolin európai jogászok egy kis csoportjához tartozott, akik az 1860-as években 

találkoztak egymással a kontinens különböző jótékonysági találkozóin, és akik osztoztak 

abban a felfogásban, hogy a jog a liberális fejlődés egyik eleme Európában és a gyarmatok 

civilizációjában. Bár nem voltak "természetes jogászok" a tizennyolcadik századi kifejezés 

értelmében, biztosak voltak abban, hogy a jogban megtestesül az, amit ők esprit 

d'internationalité-nak neveztek. Erre a szellemiségre alapozhatták mind a belpolitikával 

kapcsolatos elkötelezettségüket, mind pedig az európai, és végül az Európán túli világ 

jogának kodifikálására és egységesítésére irányuló erőfeszítéseiket.3 Rolin holland kollégája, 

Tobias Asser ugyanezen a platformon hangsúlyozta a kollíziós problémák megoldására 

vonatkozó szerződések előkészítésének nagy hasznosságát. Asser azt írta, hogy már sok 

mindent megtettek. Mintatörvények készültek az állampolgárság megszerzéséről és 

elvesztéséről, valamint a külföldi ítéletek végrehajtásáról. Egységes törvényekre volt azonban 

szükség a szerződések és a kereskedelmi jog, valamint a polgári és büntetőeljárási ügyekben 

való hatáskörök terén is. Az új politikai légkörben végre lehetővé vált, hogy konferenciákat 

szervezzenek ilyen kérdésekről. 4Bár Asser és sokan mások mindenekelőtt a magán- és 

büntetőjog iránt érdeklődtek, a folyóirat a nemzetközi joggal (vagy "nyilvános" nemzetközi 

joggal) is foglalkozni fog Pasquale Mancini, az abolicionista, liberális nacionalista, később 

olasz külügyminiszter javaslatára, akivel az alapítók felvették a kapcsolatot, hogy támogatást 

keressenek a befutott európai államférfiaktól. 

         Néhány év múlva ugyanez a csoport, kiegészülve más európai országokból, valamint 

Oroszországból, Törökországból és az Egyesült Államokból érkező kollégákkal, a következő 

években létrehozta az Institut de droit international-t (1873), a nemzetközi köz- és 

magánjoggal foglalkozó szakemberek első szakmai szervezetét. Az Intézet első évtizedeiben 

készült jelentések a különböző európai országok magán- és büntetőjogának összehasonlító 

elemzéseit, valamint az új törvények és szerződések európai megismertetésének módjáról 

szóló jelentéseket tartalmaztak. Az Intézet a nemzetközi magánjog és a nemzetközi közjog 

számos kérdéséről is hozott határozatokat. Működésének első húsz évében az Intézet a 

polgári, kereskedelmi és büntetőjogi kollíziós joggal foglalkozott,  állampolgársági 

kérdésekkel; házasságkötés és válás, váltólevelek és társaságok alapítása; tengeri 

kereskedelem és fuvarozás; kiadatás; eljárási szabályok és az ítéletek végrehajtása; vegyes 

bíróságok keleten; a nemzetközi választottbíráskodás gyakorlata; tengeri blokádok; idegenek 

befogadása és kiutasítása; gyarmati területek megszállása; a nemzetközi folyókra vonatkozó 

szabályok; valamint a szárazföldi és tengeri hadviselés törvényei és szokásai. 5 

        A század végére a Revue az Intézet tevékenységének hivatalos propagálójává vált, maga 

az Intézet pedig a nemzetközi jog fejlődésének egyik vezető szakmai központjává. Nem ez 

volt az egyetlen ilyen központ. A Nemzetközi Jogi Reform és Kodifikáció Egyesület (később 

Nemzetközi Jogi Egyesület, ILA) szintén 1873-ban jött létre jogászokból és humanitárius 

aktivistákból álló testületként, hogy támogassa a választottbíráskodást és más pacifista 

kezdeményezéseket. A két testület célkitűzései és tagsága átfedte egymást, így míg az Intézet 

az elit jogászok egy kiválasztott csoportjára korlátozódott, addig az Egyesület szélesebb 

közönségre volt hangolva. 6Mindkét szervezet politikai befolyásra törekedett, bár eltérő 

irányból. 7 
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II. A jogi kozmopolitizmus helyi hagyományai 

 

 

Természetesen Rolin projektje nem légüres térben született. Az egyetemes jog korábbi 

hagyományai közül talán a legismertebb a "természet és a nemzetek joga" (ius naturae et 

gentium), amely egyetemes normákat igyekezett alkotni abból, amit Hugo Grotius a háború és 

a béke törvényeiről szóló fő művében (De iure belli ac pacis, 1625) természetes emberi 

"szociabilitásként" azonosított. A következő generáció természetjogászai, mint például 

Samuel Pufendorf, a tudományág első heidelbergi tanszékének birtokosa (1661), vagy 

Thomas Hobbes Angliában szkeptikusak voltak a természetes szolidaritással kapcsolatban, és 

ehelyett az észből keresték az államférfiak együttműködésének alapját mindenki biztonsága és 

boldogsága érdekében. A 18. században a természetjogászok gyakran követték Montesquieu-

t, amikor olyan alkotmányos elveket próbáltak keresni, amelyek Európa-szerte és még 

távolabb is alkalmazhatóak. Emer de Vattel széles körben olvasott Droit des gens (1758) című 

értekezése ennek szellemében alkotta meg a nemzetek jogának "reálisan" az 

államközpontúságon és a hatalmi egyensúlyon alapuló nézetét. 

        A XVIII. századi természetjognak azonban kevés mondanivalója volt a Rolin és kollégái 

által értelmezett nemzetközi jogról. Támogatta az összehasonlító és történelmi tanulmányokat, 

mint az "egyetemes" normák megtalálásának alapját, de túl absztrakt volt ahhoz, hogy 

kézzelfogható irányelveket adjon az állami politika számára. A XIX. század végi liberális 

jogászok számára pedig a tekintélyelvűsége ellenszenves volt. Még ha Rolin úgy is látta, hogy 

projektjét bizonyos szempontból Grotius, Bynkershoek, Leibniz és Kant öröksége inspirálta, 

nem gondolta, hogy pontosan az ő nyomdokaikban jár. Rolin úgy vélte, hogy csak most 

alakultak ki a feltételek a "nemzeti szellem" (ellentétben azzal, amit ő "nemzeti előítéletnek" 

nevezett) és a "nemzetközi szellem" egyesítéséhez. Az ebből a szintézisből fakadó 

"emelkedettebb hazafiság"  egy új modernitás avantgárdjának képzelte magát; csak most az 

európai társadalmi és szellemi fejlődés egyesülne az egyetemes igazságossággal. 

        A Rolin-korszak az újszerű globális tudatosság kora volt Európában. A liberális eszmék 

egybeolvadtak a tudományos fejlődés csodálatával; a jogászok a külföldi jog tanulmányozását 

a rendszerszintű tökéletességre törekedve és a múltbeli Európa elavult struktúráinak dacos 

kritikájaként egyaránt felvették. Már a tizennyolcadik században szükség volt arra, hogy a 

civilizált világ minden táján szilárd, pontos és friss információkat gyűjtsenek az új jogalkotási 

újításokról. De összességében a jogösszehasonlítás inkább törekvés vagy gondolkodásmód 

maradt, mint határozott projekt, nemhogy tudományág. Az összehasonlító tudományosság e 

korai formájának leírására alakult ki a législation comparée laza kifejezés. Az ilyen 

összehasonlító jogalkotás egy olyan szellemi ősláp volt, amelyben számos későbbi jogi 

diszciplína, például a nemzetközi jog, az összehasonlító jog, a nemzetközi magánjog és a jogi 

antropológia gyakran közös eredetű volt. 

         De bár az összehasonlító jogalkotás számos későbbi kozmopolita irányzatot hozott létre, 

mégis mélyen gyökerezett a nemzeti, történelmi és hazafias jogi gondolkodásban. Friedrich 

Carl von Savignyról például gyakran úgy emlékeznek meg, hogy elutasította az 

összehasonlító tanulmányozást mint a nemzeti kodifikációk létrehozásának megfelelő 

módszerét (amit ő maga is ellenzett), de ennek ellenére központi szimbólumává vált a közös 

európai jogi identitás érzésének felemelkedésében. Az ő munkássága sok XIX. század végi 

kozmopolita jogászt inspirált. Johann Caspar Bluntschli például már fiatalon a mester lábai 

előtt ült, és nem volt kétsége afelől, hogy a történeti iskola közös jogtudatról alkotott 

elképzelése általánosságban alkalmazható a civilizált nemzetekre. Savigny az európai jogi 

hagyományok római gyökereinek feltárására ösztönözte az összehasonlító tudósokat, akik 
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közül sokan csatlakoztak tanítványaihoz, hogy megörökítsék örökségét.8 Savigny 

munkássága a nemzetközi magánjogot is előmozdította, amelynek célja a kollíziós joggal 

kapcsolatos problémák megoldása volt, és ezzel hozzájárult ahhoz a területhez, amelyben 

azóta is számos internacionalista vesz részt. A nemzeti és a nemzetközi, a hazafias és a 

kozmopolita örökös összetartozása meghatározó eleme volt az esprit d'internationalité 

felemelkedésének - és talán az egyik magyarázata annak hosszú távú fennmaradásának. 

        Ez nem jelenti azt, hogy a kor minden jogtudósa internacionalista volt; Savigny és 

iskolája kétségtelenül megkérdőjelezte az internacionalista törekvéseket, és a nemzetközi 

magánjog szabályait olyan tudóscsoportok fogalmazták meg, akik jobban érezték magukat a 

különálló, autonóm nemzeti joghatóságok közös térképén. Szükségtelen leegyszerűsítés lenne 

azonban azt feltételezni, hogy az internacionalisták viszont a hazai jog teljes területének 

megtagadására törekedtek; közelebbről megnézve egy visszatérő mintát fedezhetünk fel az 

olyan férfiak írásaiban, mint Rolin, akik a "nemzetközit" nem annyira a "hazai" ellenében 

látták, hanem akiknek az volt a törekvésük, hogy a kettő egyesítésével a lehető legtöbbet 

hozzák ki mindkettőből. Végül is a XIX. század végi jogászok jogi képzettsége és tapasztalata 

túlnyomórészt hazai volt, ezért van szükség arra, hogy internacionalizmusukat hazai 

hátterükből kiindulva értsük meg. 

 

 

1. Németország: Die Naturgesetze der bürgerlichen Gesellschaft 

 

Azzal, ahogyan Rolin folyóiratának első számában a hazai jog és a nemzetközi jog 

összehasonlító kutatását összekapcsolta, a római jog ius gentium fogalmának jól ismert 

kétértelműségére reagált, amely mindig is ingadozott az emberekre mindenütt alkalmazandó 

törvények és a nemzetek közötti kapcsolatok inter se magatartását szabályozó törvények 

között.9 Ez a kétértelműség megmaradt a ius naturae et gentium tizennyolcadik századi német 

akadémiai szóhasználatában, amely a magán- és közjogi viszonyok feltárását is magában 

foglalta jog egyetlen egyetemes keretén belül. Például Achenwall és Pütter 1750-es, széles 

körben olvasott természetjogi tankönyve az általa "egyetemes polgári jognak" (ius civitatis 

seu ius civile universale) nevezett jogot ötvözte a nemzetek jogának (ius gentium universale) 

alapelveivel, és még Vattel Droit des gens című műve is egy hosszú első résszel kezdődött, 

amely a Fürstenstaat megfelelő kormányzásával foglalkozott. A 10század folyamán a hallei és 

göttingeni egyetemeken a természetjogászok az összehasonlító tanulmányok racionalista és 

empirikus technikáit egyaránt kifejlesztették, hogy olyan normákat találjanak, amelyek 

mindenütt érvényesek és hasznosak a belföldi kormányzás ügyeiben. 11 

        A Législation comparée a nagy európai jogi kódexek kialakulásának időszakában 

virágzott. Az összehasonlítás évszázada 1794-ben az Allgemeines Landrecht für die 

Preussischen Staaten (ALR), 1804-ben a francia Code Civil és 1811-ben Ausztria 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) című törvénykönyvével kezdődött, és 1900-

ban az egyesített Németország Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hatálybalépésével zárult.12 

Ennek az időszaknak az elején a német nyelvterületen a jogösszehasonlítás felerősödése 

vezetett a heidelbergi tudósok, például Feuerbach és Thibaut, valamint Savigny történeti 

iskolája közötti híres összecsapáshoz egy lehetséges közös német jogi kódex témájában. Az 

előbbi követői, Karl Salomo Zachariä és Karl Joseph Mittermaier 1829-ben nyitották meg a 

Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes című 

folyóiratot, amely arra vállalkozott, hogy a német közvéleményt "kendőzetlenül" 

megismertesse a kontinens jogi fejleményeivel.13 Zachariä vitaindító esszéjében a középkor 

"gute alte Zeit"-jának felidézésével kezdte, amikor minden német származású nemzet 

együttesen a tudás és a tudományok keresésének szentelte magát, és sajnálkozott a széthullás 

hosszú útja miatt, amely a mai Európáig vezetett, ahol a népek elszakadtak egymástól. 



 770 

Zachariä számára azonban a reményt már nem a múltbeli képzeletbeli népi hagyományok 

jelentették, hanem az új együttműködési eszmék, amelyek az európai nemzetek között az 

irodalom és különösen a természettudományok terén a közelmúltban alakultak ki. Itt volt az 

ideje, hogy a jogtudósok is átvegyék a fejlődés és a határokon átnyúló együttműködés hasonló 

szellemiségét.  Végül is "Sie sind auch Naturforscher; sie erforschen die Naturgesetze der 

bürgerlichen Gesellschaft". 14 

       Ugyanakkor a természetjog halála a német egyetemeken a XVIII. század végén a 

"modern európai nemzetközi jogról" szóló írások szűk áramlatát hozta létre, amely az európai 

diplomáciai gyakorlatot egy jogrendszer formájában mutatta be. Az ilyen "pozitivizmus" 

legjelentősebb képviselője a göttingeni Georg Friedrich von Martens volt, akinek rövid és 

gyakorlatorientált tankönyve életében egy német és három francia kiadásban jelent meg. A 

Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage (1795, 1798, 

1801, 1821), ahogy a neve is mutatja, egy teljesen gyakorlatias mű volt, amely az európai 

szerződéskötésre összpontosított, és az európai államok közötti jogviszonyok politikai 

alapjaként elfogadta az erőegyensúlyt. Martens egyúttal nagy hatású szerződésgyűjteményt és 

első kézből származó anyagokat is közzétett, amelyek lehetővé tették a jogászok számára 

Európa-szerte, hogy megismerjék a diplomácia részleteit, és hogy a nemzetközi közjog új 

elveit az állami gyakorlatból absztrahálják.15 Az 1830-as és 1840-es években kritikusan 

szemlélték azt a tényt, hogy Martens és kortársai nem foglalkoztak a szuverenitással vagy az 

egyetemes normákkal kapcsolatos naturalista spekulációkkal. Intellektuálisan ambiciózus 

jogászok, mint például Carl von Kaltenborn, olyan megfelelő módszert kezdtek keresni, 

amely segíthetne "tudományosabb" irányba fordítani a szerződési rendelkezések 

közeledésének puszta keresését.16Hasonlóképpen az Institut de droit international liberális 

alapítói számára Martens és más németek XIX. század eleji munkái túlságosan reálpolitikai 

orientáltak, túlságosan tisztelték az államiságot ahhoz, hogy hasznos modellként szolgáljanak 

egy "tudományos" nemzetközi jog kidolgozásához. Ráadásul némi ellenállás is volt minden 

olyan törekvés ellen, amely a hazai szuverenitáson túli, erőteljes (nemzetközi) jogtípus 

megalkotására irányult. Úgy vélték, hogy a "nemzetközi" nem rendelkezik elég sűrű vagy 

teljes társadalmi létezéssel ahhoz, hogy egy anyagi jog alapjául szolgáljon. 17 

         A német egyesülés első éveitől kezdve sok közjogász a nemzetközi jogot legfeljebb 

koordinációs jognak tekintette, amely talán megkönnyítheti az (európai) államok formális 

diplomáciai interakcióit, de (a Német Birodalommal ellentétben) nem rendelkezett olyan 

"társadalmi eszmével", amely egy szilárd jogrendszert alapozhatott volna meg. Ennek 

ellenkezőjét bizonyítandó, Bluntschli 1871-ben elkészítette a nemzetközi közjog 

kodifikációját. A német közjogászok többsége azonban, különösen a század vége felé, a 

nemzetközi jogot a Landesrecht egyik aspektusának tekintette, azon szerződések 

összességének, amelyeket egy nemzet kötött és a belső jog részeként átültetett. 18 

 

 

2. Franciaország: Összehasonlítás mint reform 

 

 

Amikor a XIX. század végi jogászok az előző század Franciaországát vizsgálták, néha 

inspirációs forrásként említették Saint-Pierre apát örök békére vonatkozó javaslatát és Jean-

Jacques Rousseau kritikáját az abszolutista államrendszerről, mint a béke akadályáról. De 

akkoriban nehezen lehetett kortárs nemzetközi jogi gondolkodást találni az országban. A 

természetjognak nem volt jelentős akadémiai hagyománya, és ami jogi szövegként létezett, az 

az Ancien Régime diplomáciájának főbb szempontjait felelevenítő rövid művek voltak. Abbé 

de Mably 18. század közepén megjelent Droit public de l'Europe című műve a korábbi francia 

szerződésgyűjtemények után egy sor elmélkedést tartalmazott, amelyekről Mably azt remélte, 
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hogy a "tárgyalások tudománya" lesz belőlük. Ösztönözte az összehasonlító tanulmányokat, 

de egyébként egyfajta kézikönyvként működött, amely emlékeztette a szerződéskötőket arra, 

hogy országuk "valódi érdekeit" mindig szem előtt kell tartaniuk.19 Viscount de la 

Maillardi?re 1775-ös rövid munkája például a "herceg szolgálatában állók" számára íródott, 

és a Vattel rövidítéseként olvasható, a nemzetek "tökéletes" és "tökéletlen" jogaira és 

kötelességeire, a diplomáciai protokollra, valamint a szokásosnál némileg nagyobb hangsúlyt 

fektetve a kereskedelmi kapcsolatok törvényeire. A 20tengerészeti és díjjog területén René-

Josue Valin Nouveau Commentaire című műve 1760-ban, a Traité des prises 1763-ban, 

Chardon és Lebeau díjkódexei pedig 1784-ben és 1798-ban jelentek meg. 21Ezeket még 

további 100 évig olvasták Európa-szerte a tudósok és a tengerészeti bírák, de ennek ellenére 

elsősorban a francia tengerjog értelmezésére összpontosítottak, nem pedig a nemzetközi 

szintézisek mellett érveltek. Ezzel szemben Jean-Marie Pardessus félelmetes Collection de 

lois maritimes antérieures au XVIIIe si?cle (1828-45) című műve nemzetközi emlékművé vált 

a tengerjog hosszú távú történetének tanulmányozásában. 22 

       Eközben Montesquieu és a Code Civil országában intenzíven folyt a jog összehasonlító 

tanulmányozása, ami a francia akadémiai életnek mint a legkiválóbb összehasonlító 

társadalomnak a megalapozását vetítette előre. Itt a haladás és a jogalkotás szorosan 

összekapcsolódott az új liberális gondolkodók elméjében, akik az ipari fejlődés óriási ugrását 

a modern köztársasági államberendezkedés befecskendezésével kívánták elérni. Új 

elképzelések születtek mind a hazai aktivizmus, mind a párhuzamos tapasztalatok 

tanulmányozása révén, ahogyan azt Alexis de Tocqueville és Gustave Beaumont híres, az 

Egyesült Államok társadalmát vizsgáló kutatásai is példázzák.23 Franciaország-szerte a civil 

társadalom politikai pártok, szellemi társaságok és kereskedelmi társaságok megalakításával 

kísérletezett az új egyesülési szabadsággal. E kísérletek eredményei gyakran bizonytalanok 

voltak, ami miatt az elitben elterjedt az ésszerű, de ellenőrzött reformok iránti érdeklődés. 

Különleges összehasonlító erőfeszítést propagáltak a feltörekvő iparosok, akik a 

jogalkotáshoz fordultak, mint céljaik előmozdításának eszközéhez. 1816-ban Charles Comte 

és Charles Dunoyer újraindította a korábban betiltott Le Censeur című művét Censeur 

Européen ou Examen de Diverses questions de Droit public, et des divers ouvrages littéraires 

et scientifiques, considérés dans leurs rapports avec les progres de la civilisation címmel. A 

szerzők őrszemekként ábrázolták magukat, akiknek az volt a rendeltetése, hogy megvédjék a 

politikusok és miniszterek tudatlanságából fakadó veszélyektől a progresszív világot.24  Mire 

a Le Censeur Européen 1820-ban ismét cenzúrázásra került, a lap már egy sor kritikai 

bejegyzést és fordítást közölt olyan neves szerzőkről, mint Auguste Comte, Jean-Baptiste Say 

és Jeremy Bentham. Cikkei olyan széleskörű témákat érintettek, mint az európai hatalmi 

egyensúlyi rendszer, az angol és a francia esküdtszéki rendszer összehasonlítása, Montesquieu 

A törvények szelleme című művének kommentárja, valamint a franciaországi sajtószabadság 

folyamatos felülvizsgálata. Összességében a folyóirat platformot kínált a felemelkedő liberális 

iparosság számára, amely úgy látta, hogy a reakciós elnyomás ellen küzd. 25 

        A progresszív komparatizmus ethosza a francia tudományos életben is meghonosodott. A 

College de France 1831-ben létrehozta a Histoire générale et philosophique des législations 

comparées tanszéket, 1834-ben pedig elindult Jean-Gaspard Felix Revue Étrangere de 

législation et d'économie politique című folyóirata. A Revue népszerűsége hullámzó volt, és 

igyekezett egy szélesebb hazai olvasóközönséget összekapcsolni kozmopolita szerzőivel és 

közönségével. Az iparos nézetekkel ellentétben a Revue tartalma kevésbé volt programszerű 

és inkább tárgyilagos, az európai jogi fejleményekről szóló tényszerű információk 

terjesztésére összpontosított, amelyet alkalmanként elméleti vagy történelmi kommentár 

kísért. Sokan foglalkoztak a nemzetközi magánjog olyan kérdéseivel, mint az állampolgárság, 

a honosítás, a határokon átnyúló öröklés és a kollíziós jog. 
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         A szerzők között olyan neves nemzetközi tudósok voltak, mint Henry Wheaton és Karl 

Zachariä. A középső század közepére az összehasonlítás mindenütt jelen volt. Az egyik 

konkrét terület az irodalmi recenziók és a külföldi jogi irodalom kritikájának széles körű 

tevékenysége volt, amely az 1850-es évek elejére már saját, külön kiadványt, a Revue 

Bibliographique et critique de droit français et étranger-t is támogathatta. Hasonlóképpen, a 

jogtörténészek is bekapcsolódtak, hogy igényt tarthassanak az összehasonlító jogalkotás 

területére. A Revue historique de droit français et étranger 1855-ben indult Édouard 

Laboulaye szerkesztésében, akit 1849-ben választottak a Coll?ge székébe. 

         Végül a nemzetközi közjog a francia tudósok körében is teret nyert. Sok francia eleinte 

gyanakodott Rolin és barátai protestáns hátterére, és csak amikor Louis Renault-t az 1870-es 

években a nemzetközi jog professzorává nevezték ki Párizsban, és a külügyminisztérium 

jogtanácsosa lett, kezdődött meg Franciaországban a nemzetközi jog jelentős oktatása. 26Egy 

1879-es rövid bevezetőjében Renault először mutatta be francia olvasóközönségének a 

nemzetközi jogot államközi jog formájában, és a diplomáciai jog valóságát a szkeptikusokkal 

szemben a nemzeteket társadalomba egyesítő kölcsönös függőség kényszerítő törvényeinek 

hangsúlyozásával védte meg. Az 271894-ben alapított Revue générale de droit international 

public című folyóiratban és monografikus művekben a francia jogászok új nemzedéke - sokan 

közülük Renault tanítványai - haladó szellemben szemlélte az európai nemzetközi jogot, és 

vitatta meg a gyarmatokon felmerült konfliktusokat. Renault már a nemzetek közötti 

kapcsolatok "szociológiai" olvasatára alapozta érveit. Tanítványai, mint például a chilei 

Alejandro Alvarez, hasonló szemléletmóddal érveltek a szolidaritás nemzetközi joga mellett a 

kodifikáció, a latin-amerikai regionalizmus és az ellen, amit ő úgy látott mint reakciós európai 

formalizmust és államközpontúságot.28 Emile Durkheim hatása és a francia akadémia 

erőteljes közjogi realizmusa szociológiai irányultságot eredményezett néhány ilyen műben, 

valamint a háború utáni francia diplomácia egy részében a Népszövetségben. 29 

        A németek és a franciák mellett számos más kontinentális, görög, török és orosz jogász 

is részt vett a XIX. század végének kozmopolita felemelkedésében. Említésre került már az 

olasz Pasquale Mancini, akinek a nemzetközi magánjog kodifikációjának hasznosságáról 

szóló, 1874-ben több szerződésben megfogalmazott esszéje valóságos diplomáciai lavinát 

indított el, amely végül 1893-ban a hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia létrehozásához 

vezetett. Mancini azt a nézetet védte, hogy a külföldi jog alkalmazása a megfelelő 

helyzetekben nem csupán (nem kötelező erejű) komitivitás kérdése, hanem az államok 

kötelesek ezt megtenni azokban az esetekben, amikor ezt a megoldást a jogi szabályok 

kollíziói diktálják.30 Az olasz internacionalisták aktívan szorgalmazták a "nemzetiségek 

elvét" - a nemzetközi jognak azt a felfogását, amely feltételezte, hogy minden nemzetnek joga 

van a jogállásra, általában az államiságra, amelyek között a nemzeti önrendelkezés elve 

egyfajta Grundnormaként működik. A sok olasz között, akik ezt az elképzelést nemzetközi 

szinten erőltették, ott volt Pasquale Fiore, az Institut tagja, akinek természetjogi 

megközelítése francia fordításban széleskörű hallgatóságot kapott. Az olaszok számára a 

nemzetközi jog tanulmányozása a század közepétől kezdve szorosan kapcsolódott az ország 

egyesítéséről szóló alkotmányos vitákhoz és ahhoz a lehetőséghez, hogy a jognak a belföldin 

túlmutató, valódi "tudománya" létezzen.31Szembetűnő a belga, holland és svájci jogászok 

aktív részvétele a század végén. Belga részről a Rolin család tagjai (Gustave mellett fia, 

Eduard, testvére, Albéric, az utóbbi fia, Henri) összehangolták jogi érdekeiket politikai 

aktivizmusukkal belföldön és külföldön, Asser pedig (akárcsak Louis Renault és maga az 

Institut) Nobel-békedíjat kapott jogi orientációjú internacionalizmusáért. Ők, akárcsak a svájci 

Gustave Moynier, az Intézet egyik alapítója és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 

egykori elnöke, kétségtelenül úgy tekintettek a nemzetközi jogra, mint az egyik eszközre, 

amellyel a nagyhatalmak körén kívüli képviselőknek hangot adhatnak. 
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3. Nagy-Britannia: A birodalom nézőpontja 

 

A progresszív jogösszehasonlításra irányuló kontinentális törekvésekkel szemben Nagy-

Britannia jogi hagyománya a XIX. század első felében kissé félreáll. A külföldi és európai jog 

tanulmányozásának intézményes keretei bizonyára nem hiányoztak Nagy-Britanniában - mind 

Oxfordban, mind Cambridge-ben 1540 óta működött Regius tanszék a polgári jogról, az 

Edinburgh-i Egyetem pedig 1707-ben kapott egyet a közjogról, valamint a természet és a 

nemzetek jogáról. A kontinentális és római jog e tudósainak, az úgynevezett civileknek a 

szerepe hagyományosan az egyházi és a tengerészeti jog köré összpontosult, ahol az európai 

jog értelmezésével és alkalmazásával foglalkoztak,  és itt  a nemzetközi joggal az angolszász 

kontextusban. Ez a munka, amelyet a civilek a következők szerint végeztek az Jogi Doktorok 

Közössége égisze alatt végeztek, elkerülhetetlenül összehasonlító hagyományt képviselt.32 

Az igazságszolgáltatás ismétlődő reformjai során az Jogi Doktorok Közössége is vizsgálat alá 

került. Bár a században még számos híres civil - William Scott, Travers Twiss és a 

Phillimore-ok, hogy csak néhányat említsünk -, sajátos szakterületüket lassan felszívta a brit 

jogi testület egésze. 1857-ben a Parlament utasította a Doctors' Commons-t, hogy adják el a 

tulajdonukat, és vessenek véget a társasági létüknek.33 A Párizsi Nyilatkozatot követően a 

hadviselő hatalmakkal és a semleges jogokkal kapcsolatos brit álláspontok fokozatosan egyre 

több és több párbeszédbe kerültek a külföldi szakértőkkel a közös pontok keresése érdekében, 

ami végül a nemzetközi díjbíróság ambiciózus tervéhez vezetett. 34 

         A század végéig nem alakult ki olyan erős természetjogi hagyomány sem, amely a 

nemzetek jogának szakértőit hozta volna létre. Korábbi civilek, mint például Alberico Gentili 

vagy Richard Zouche kontinentális módon írtak a ius gentium (amelyet az utóbbi átnevezett 

ius inter gentes-re) aspektusairól, de a XVIII. századi birodalmi terjeszkedést kevés jogi 

érvelés kísérte azon túl, ami a tengerészeti bíróságokon történt, vagy a királyi előjogok 

gyarmatokon való alkalmazásáról szóló spekulációkon keresztül. A nemzetek jogának 

történetét 1795-ben megíró Robert Ward is hallgatott a terjeszkedésről, és a kontinentális 

természettudósok írásai alapján járta körül a területet.35 A nemzetközi jog és az egyetemes 

béke terve Jeremy Bentham terjedelmes írásaiban is megtalálható volt, még akkor is, ha azok 

életében többnyire kiadatlanok maradtak. Tartalmuk éppoly kevéssé meglepő, mint amennyire 

távol áll a gyakorlattól, a "legnagyobb szám legnagyobb boldogsága" elvének az egész 

világon való megvalósítására összpontosítva. Bentham sürgette Nagy-Britanniát és 

Franciaországot, hogy mondjanak le gyarmataikról, mozdítsák elő a szabad kereskedelmet, és 

csökkentsék hadseregüket és haditengerészetüket a nemzetvédelem szempontjából feltétlenül 

szükséges mértékre.36Bentham tanítványa, J. L. Austin elutasított minden elképzelést, hogy a 

nemzetek közötti jogról mint "pozitív erkölcsről", mivel hiányzott a hatékony szankciók 

rendszere.37Kétségtelen, hogy a legfontosabb hozzájárulás a brit jogászok részéről a 

nemzetközi joggal szembeni (austiniánus) szkepticizmusa éppen az a szkepticizmus volt, 

amely a későbbi tudományosság kedvelt bete noirja lett. 

           A tizenkilencedik század második felében a legismertebb brit nemzetközi jogász 

valószínűleg John Westlake volt, aki pályafutását a nemzetközi magánjog első "modern" 

angol nyelvű tankönyvének megalkotásával kezdte. Ügyvédként különböző nemzetközi és 

jótékonysági szervezetekben tevékenykedett. Cambridge-ben professzorrá nevezték ki, miután 

lemondott parlamenti képviselői mandátumáról, mivel összeütközésbe került Gladstone-nal az 

ír önrendelkezési kérdésben. Westlake osztotta kollégái liberális hozzáállását az európai 

joghoz, de határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy ez a jog a gyarmatokon nem alkalmazható. 

Oxfordban és Cambridge-ben nemzetközi jogi tanszékeket hoztak létre (1859-ben és 1868-

ban), és Westlake után a legnagyobb befolyással Lassa Oppenheim, egy osztrák emigráns volt 

a tanszék betöltője, akinek kétkötetes nemzetközi jogi könyve az egymást követő kiadásokban 



 774 

a legszélesebb körben használt tankönyv lett az egész világon. Westlake és Oppenheim olyan 

kontinentális államközpontúságot képviselt, amely nagyban különbözött attól, ahogyan a 

nemzetek jogát Nagy-Britanniában a XVII. és XVIII. században látták. Ők a spekulációkat 

felváltották a királyi előjogok terjedelméről a német hagyományból átvett jogforrási rendszer 

segítségével. A tengernagyi jog és a gyarmati jog a saját útjain fejlődne, de Nagy-Britannia 

"nemzetközi közjogát" az európai hivatalos diplomácia szabályaiba áramvonalasítanák. 

        A XIX. század végi brit nemzetközi jogászok - William Hall, John Westlake és a többiek 

- hamarosan belekerültek a kialakulóban lévő kozmopolita pozitivizmus, az emberség és a 

civilizáció új jogi világába. De a Rolin Intézetben és a nemzetközi közjognak a brit jogi 

kultúrában való meghonosításában kifejtett aktivizmusuk mellett a brit birodalom 

irányításához is hozzájárultak. A gyarmati jog összefüggéseit és fejlődését tanulmányozva, a 

szabadkereskedelmet, a rabszolgaság és a magánkereskedelem eltörlését szorgalmazva nem 

kis mértékben a viktoriánus birodalom ideológiai légköre hatott rájuk. A birodalmi igazgatás 

hatalmas összehasonlító vállalkozásokat igényelt, és a század vége felé a gyarmati jog 

továbbra is szerves részét képezte a szervezett brit komparatista programnak. Az Európán túli 

világban a XIX. századi Nagy-Britannia a jogi világ térképezője és átalakítója volt, mint senki 

más. Miközben a britek gyakran aszinkronban dolgoztak kontinentális európai társaikkal, 

ugyanakkor nagymértékben hozzájárultak ahhoz az alapinformáció-állományhoz, amelyből 

végül a huszadik század grands syst?mes tudománya kialakult. A következőkben erre az 

általános tapasztalatra térünk ki. 

 

 

 

III. A nem európai világhoz való viszonyulás 

 

 

A tizenkilencedik századi kozmopolita jogászok európai projektbe kezdtek. A nemzetközi jog 

- mindannyian feltételezték - európai örökség, így ahhoz, hogy a nem európaiak is részesei 

lehessenek (ahogyan néhányan már elég korán megtették), megfelelő oktatásban kellett 

részesülniük, és meg kellett ismerniük a modern jogalkotás, kereskedelem és kormányzás 

európai módozatait. A hosszú tizenkilencedik századi tapasztalat mélyreható hatással volt a 

jogi gondolkodásra mind Európán belül, mind azon kívül, mivel a "civilizáció" fogalma 

egyszerre alakult ki a kozmopolita jogpozitivisták egyetemes eszményeinek tükrözésére és a 

Nyugat és a többi között fennálló örökös különbségtétel jelölésére. 38 

       Az amerikai és a francia forradalom, valamint a napóleoni háborúk nyomán a spanyol-

amerikai és a karibi térségben további forradalmak nyomán számos új tengerentúli 

köztársaság alakult, amelyek az európai és amerikai példák mintájára alkotmányokat és 

alaptörvényeket fogadtak el.39 A század nagy részében török, kínai és japán jogászok járták 

Európát jogi képzést keresve, és próbálták meggyőzni az európaiakat, hogy szüntessék meg a 

területenkívüliség és a konzuli joghatóság rendszerét, amely plebejus státuszba taszította 

országaikat.40 Az Institut de Droit International tagjai (végső soron hiábavaló) erőfeszítéseket 

tettek, hogy hivatalos kritériumokat határozzanak meg arra vonatkozóan, hogy mit jelenthet a 

civilizáció elérése, hogy eldönthessék, mikor válhatnak az általuk együttesen "keletinek" 

nevezett országok a "nemzetek családjának" teljes jogú tagjaivá. 41Néhányan közülük, mint 

például a különc skót James Lorimer, egyenesen szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, 

hogy például az iszlám országok valaha is képesek lennének elérni ezt a státuszt, míg még 

Westlake is egyértelműen kijelentette, hogy a civilizált hadviselés szabályait félre kell tenni, 

amikor az afrikai őslakosokat fegyelmezik. Összességében a hivatásos nemzetközi jogászok 

eme első generációjának emberei többnyire lelkes gyarmatosítók voltak. Rolin például tagja 
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volt a II. Leopold által létrehozott Conseil superieur du Congo tanácsnak, és pályafutását 

Sziám királyának jogi tanácsadójaként fejezte be. 

        Hasonlóképpen, Sir Travers Twiss-t is felkérte Leopold, hogy dolgozzon ki nemzetközi 

jogi alapot a társasága szuverenitására, és végül meg is fogalmazta a Kongói Szabadállam 

alkotmányát.42 Ilyen változó és összetett módon fonódott össze a civilizációs projekt 

látszólag liberális világnézete a gyarmatosítás jogi igényeivel és realitásaival. 

 

 

1. Európai gyarmatosítás 

 

 

A század folyamán az imperializmus formái folyamatosan változtak és mélyültek. Mind a 

hivatalos, központilag irányított gyarmatosítás, mind a szabadkereskedelmi birodalom 

támogatása a területeik igazgatásában kudarcot valló gyarmati társaságok kritikájából fakadt. 

A kereskedelmi monopóliumaik megszűnésével jó úton haladtak a feleslegessé válásuk felé. 

Volt azonban egy őszinte vágy is a civilizációs misszió kiterjesztésére, amelyet gyakran a 

bimbózó civil társadalom támogatott, és olyan humanitárius projektekben fejezett ki, mint a 

rabszolgaság eltörlése vagy a sati betiltása. E törekvések között fontos elem volt a centralizált 

államforma bevezetésének gondolata az őslakos területeken. 43Ezek az alapvető változások a 

gyarmati közigazgatás új formáihoz - ha úgy tetszik, bürokráciákhoz - és a szaktudással 

rendelkező gyarmati tisztviselők iránti példátlan igényhez vezettek. Hamarosan joghatósági 

harc kezdődött a nemzetközi jogászok és a gyarmati jog új szakértői között. A gyarmati 

törvények az európaiak gyarmatokon tanúsított magatartását gyakran úgy határozták meg, 

hogy az a nemzetek jogával szemben az adott ország belső közigazgatási jogának hatálya alá 

tartozott, és gyakorlatilag elzártak minden nemzetközi beavatkozást vagy kritikát. Westlake 

például egyértelmű volt, hogy a nemzetközi jognak semmi köze ahhoz, hogy Nagy-Britannia 

hogyan bánik az Indiai-félszigeten lévő "bennszülött államokkal"; gyarmati kérdésként az ügy 

nem nemzetközi, hanem brit belföldi joghatóság alá tartozott. Az eredmény a diplomáciai 

testületek két szintjének párhuzamos egymás mellett létezése lenne, amelyek közül az egyik a 

tengerentúli területek speciális fejlesztésével foglalkozna, a másik pedig megtartaná a 

tulajdonképpeni nemzetközi ügyek általános kezelését. 

        A gyarmati tapasztalatok mély hatást gyakoroltak a szélesebb tudományos körökre, 

miután Charles Darwin A fajok eredete (1859) című műve az evolucionista világnézetek és 

elméletek korszakát inspirálta. A jogtudósok nem maradtak le mások mögött. Nem sokkal 

Henry Sumner Maine Ancient Law (1861) című művének megjelenése után a gyarmatosítást 

a barbár társadalmakból a civilizált társadalmakba való egyetemes átmenet elméleteivel 

indokolták.44  Az ebből következő jogi primitivizmus olyan tudományossági mód volt, amely 

a korai európai jogi hagyományok tanulmányozását az őslakos népek jogi szokásainak 

tanulmányozásával ötvözte, gyakran összehasonlítva a nem európai civilizációkat az európai 

nemzetekkel a saját primitív (és gyakran képzeletbeli) múltjukban.45 Ez a gondolkodásmód a 

jogi gondolkodás valamennyi nemzetközi területét átitatta. Alapvetően a jogi antropológia és 

a jogi etnológia számára volt releváns. A gyarmati jogban a civilizált ember és a vadember 

közötti különbségtétel rutinszerű tény volt, és mint már említettük, a legtöbb nemzetközi 

jogász részben gyarmatosító is volt. Az összehasonlítók nem láttak okot arra, hogy ettől 

eltérjenek. A gyarmati kérdésekben elkísérték kollégáikat. William Burge már 1838-ban 

kiadta négykötetes Commentaries on Colonial and Foreign Laws című munkáját. 46A német 

Vergleichende Rechtswissenschaft időnként megosztotta hatásait a széles körben elterjedt 

történeti evolucionizmussal. A 47legelső dolog, amit a Society of Comparative Legislation 

című brit folyóirat tett, az volt, hogy feltérképezte és áttekintette a birodalmon belül a 
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bennszülött és a gyarmati jogot. 48Pollock Maine dicsérete nem hagy kétséget az ókori 

jognak az összehasonlító történészek általi elfogadásáról. 49 

 

 

2. Nem európai fogadtatás 

 

 

A tizenkilencedik század nem csak az európai gyarmatosítókról szólt. A világ gyarmatosított 

részeiről származó jogászok is foglalkoztak az európai internacionalizmussal. 50A század 

folyamán számos nem európai ország igyekezett felváltani az őshonos jogszabályokat olyan 

európaizált jogi átültetésekkel, amelyek vagy félretették az őshonos jogszabályokat, vagy 

olyan összetett hibrideket hoztak létre, amelyekben többféle jogszabály működött egymás 

mellett. E folyamatokban gyakran szerepet játszottak azok a nem európai jogászok, akik 

Európában vagy az Egyesült Államokban folytatott tanulmányaik után az európai kódexek és 

jogi érvelési formák ismeretét kezdték el felhasználni hazai jogrendszerük "modernizálására". 

A jogászok ezen új generációinak képzése fontos projekt volt az európai jogtudósok körében. 

         Louis Renault például Párizsban külföldi tanítványok nagy csoportját gyűjtötte össze, 

köztük a chilei jogász Alejandro Alvarezt és az argentin Carlos Calvót. Míg Alvarez élete 

nagy részét Európában töltötte a latin-amerikai jogi regionalizmus propagálásával, ezt a jogi 

kollektivizmus vagy "szolidarizmus" szókincsének felhasználásával tette, amelyet legalábbis 

részben a francia harmadik köztársasági liberalizmusból szívott magába. Calvo viszont a 

latin-amerikai "kreol" politika aktív híve lett, amely az amerikai érdekek túlzott behatolását 

igyekezett megakadályozni a déli féltekén. A 51japán diákok nem sokkal azután kerültek 

Európába, hogy a nemzetközi jogot az amerikai és az európai ágyúk hegyénél hozták el nekik. 

1862-ben Nishi Amane és Tsuda Mamichi a japán Barbár Könyveket Vizsgáló Irodából 

Leidenbe kerültek, ahol Simon Vissering professzor vezetésével természetjogot, nemzetközi 

jogot és alkotmányjogot tanultak. Visszatérésük után megbecsült pozíciókban szolgáltak a 

sógunátus alatt, sőt a restauráció után még a fiatal császárt is tanították. Később számos híres 

tudós követte őket, mint például Nagao Ariga, Sakutaro Tachi és Sakuyé Takahashi. 52 

         Az összehasonlító tudósok és jogalkotók hasonló mintákat követtek. Nobushige 

Hozumi, aki 1882-ben a tokiói császári egyetem első jogászprofesszora lett, 1876-ban 

Angliába küldték jogtudományt tanulni, majd 1880-ban Németországba ment tovább. 

Visszatérése után tagja lett annak a japán jogi elitnek, amely a német jog átültetésével 

megalkotta az 1889-es japán alkotmányt, valamint a polgári, kereskedelmi és eljárási 

törvénykönyvet. 53Hogy egy másik példát említsek, Abdel-Razzak Al-Sanhuri, az arab világ 

korának legjelentősebb összehasonlító jogásza és az 1949-es egyiptomi polgári törvénykönyv 

fő tervezője fiatalon a l'école Lambert égyptienne tagja volt. 

        Egyiptomi joghallgatók egy csoportja volt, akik 1906 és 1937 között Lyonban Edouard 

Lambert professzor mellett tanultak, és együttműködtek a következő szövegek 

megfogalmazásában az iszlám jog modern hibrid formáinak kialakításában a huszadik 

század elején.54 Hasonlóképpen, Mahmut Esat Bozkurt, aki az 1926-os svájci típusú török 

polgári törvénykönyv preambulumát írta, és több kollégája is Svájcban tanult. 55 

       A nem európai kozmopolita jogászok közül sokan hittek az egyetemes jogrend 

fogalmában, vagy legalábbis hajlandóak voltak elfogadni azt. Ők is hajlamosak voltak 

elfogadni a civilizált/nem civilizált megkülönböztetést, és a latin-amerikai kreol elithez 

hasonlóan arra használták, hogy különbséget tegyenek a civilizáltak és a nem civilizáltak 

között, elkülönítve magukat az őslakosoktól. Azt is elfogadták, hogy a "civilizáció" az európai 

államforma birtoklását jelenti, és gyakran hajlandóak voltak közösségüket a diplomácia 

legtöbb szabályába bevonni és integrálni. De határozottan ellenezték, hogy a nem európai 

világot en bloc "civilizálatlanként" csoportosítsák. A jogi egyenlőtlenség káros rendszerei 



 777 

(mint például a törökországi kapitulációk vagy a Kínával kötött egyenlőtlen szerződések) 

sértették a "nemzetek családja" egyenrangú tagjainak státuszát.56 Jogászokként készek voltak 

az Európában alkotott jog nagy részét kisajátítani, hogy szakmai szempontból európai 

közönségüknek szóljanak, de elutasítottak minden olyan szabályt vagy intézményt, amely az 

országaik alárendelését szolgálta. 

         Mint ismeretes, ez a hozzáállás idővel megváltozott, mivel a nem európaiak rájöttek, 

hogy bármennyire is igyekeztek bebizonyítani, hogy ők is ugyanolyan civilizáltak, mint az 

európaiak, nem engedték be őket a klubba. Az európaiak például az 1830-as és 1840-es 

években Törökországban bekövetkezett törvényi változásokra ugyan úgy reagáltak, hogy 

1856-ban úgy döntöttek, felveszik Törökországot "az európai közjog és rendszer előnyeibe", 

de az egyoldalú kiváltságok rendszerének megszüntetését előirányzó konferenciára soha nem 

került sor. Ehelyett Törökország továbbra is különleges rendszerben maradt, amíg azt az 

1923-as lausanne-i szerződés formálisan (bár valójában még mindig nem teljesen) meg nem 

szüntette.57 Összességében még fél évszázadot kellett várni, és különböző nemzetközi 

rendszerek, mandátumok és gyámságok sorozatát, mire sok nem európai nép szuverénként 

tekintett magára. Azóta az a kérdés, hogy az újonnan megszerzett szuverenitásuk valójában 

milyen mértékben számítana a posztkoloniális világ jogi, politikai és gazdasági körülményei 

között. 

 

 

 

IV. Nemzetközi diszciplínák 1900-ban 

 

 

Azok a jogászok, akik a XIX. század utolsó évtizedeiben részt vettek az Institut de droit 

international tevékenységében, általában mind az összehasonlító, mind a nemzetközi közjog 

területén rendelkeztek közös tapasztalatokkal. Ezáltal "civilizációs" szemléletük a jogi 

hátterük különbözősége ellenére meglehetősen hasonlóvá vált. A köztük lévő együttműködést 

az is elősegítette, hogy csodálták Savigny történeti iskolájának munkáit, még akkor is, ha 

elismerték, hogy a nép "lelkiismeretére" való visszatekintés mellett egy kompetens 

kodifikátornak a jognak mint a haladás és a "civilizáció" társának és támogatójának evolúciós 

szemléletét is integrálnia kellett.58Abban is egységesek voltak, hogy az összehasonlító, 

kodifikációs és reformmunkájukhoz való tudatos "tudományos" hozzáállással némi távolságot 

tartsanak a dilettáns pacifistáktól. Sokan közülük (bár nem mindannyian) úgy gondoltak a 

"civilizációra", mint valami olyan tudományos kategóriára, amelyen keresztül mérni lehet a 

különböző jogrendszerek minőségét és fejlettségi fokát, és azon gyötrődtek, hogy milyen 

nehéz ezt a mozzanatot konkrétabb mutatókká alakítani, amelyek jobban segíthetik őket a jogi 

reformok végrehajtásában. 

       A "tudományosság" egyáltalán nem állt ellentétben a politikai befolyásszerzéssel. Éppen 

ellenkezőleg, a szigorú szakmaiságra való törekvés sokuknak jó szolgálatot tett a hazai 

parlamentekben, sőt a kormányokban is, és a huszadik század első éveiben feléjük irányuló 

Nobel-díj-áradat azt mutatja, hogy ezt az értékelést széles körben osztották. "Tudósnak" lenni 

azonban növekvő specializálódást jelentett, és a részletes ismeretek iránti igény hozzájárult a 

különböző megközelítések fokozatos "fegyelmezéséhez", amelyekből a jogászok a 

"nemzetközit" megközelítették. A tizenkilencedik század folyamán számos, részben egymást 

átfedő megközelítés jelent meg, mint például a nemzetközi közjog és a nemzetközi magánjog, 

az összehasonlító jogalkotás, a jogi antropológia, az összehasonlító jogtörténet, a gyarmati jog 

és a jogi etnológia. Mintha csak rendet akartak volna teremteni a káoszból, a századfordulón 

nagy összejöveteleket hívtak össze, hogy megszervezzék a nemzetközi jogi gondolkodás nagy 

iskoláit. A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia 1893-ban alakult meg, a hágai 



 778 

békekonferenciákra 1899-ben és 1907-ben került sor, az összehasonlító jog alapító 

világkongresszusát pedig az 1900-as párizsi világkiállítás idején tartották Párizsban. A számos 

kialakulóban lévő tudományág közül a következőkben kettőre, a nemzetközi közjogra és az 

összehasonlító jogra összpontosítunk. 

 

 

1. Nemzetközi jog 

 

Mi lett az 1873-as férfiak liberális internacionalista projektjéből? 1900-ra jelentős lendületet 

vett. Bár a szuverén állam fogalma még mindig a XIX. század végi nemzetközi jog 

középpontjában állt, a jogászok ekkorra már mélységesen ambivalens hozzáállást alakítottak 

ki vele szemben. Egyfelől, mint liberális nacionalisták, akiket áthatott az internacionalizmus 

szelleme, a legtöbbjük gyanakvással tekintett a régi diplomáciára, az állameszmére és az 

állam szuverenitásának túlzott hangsúlyozására. Így amikor az 1899-es hágai 

békekonferencián a német küldöttek elzárkóztak a javasolt állandó választottbíróság kötelező 

érvényű joghatóságától, a "nyugati" jogászok többsége megbotránkozott azon, hogy ilyen 

ellenállásba ütközött az általuk nyilvánvalóan haladónak vélt előrelépéssel szemben.59 

Ahelyett, hogy a szuverén joghatóságok megszállottjai lettek volna, nyíltan ünnepelték a 

gazdasági és technikai kölcsönös függőséget, amely az államokat egyre sűrűbb nemzetközi 

együttműködési hálózatokba kötötte, ahol a jogászok nyilvánvalóan egyre fontosabb szerepet 

játszottak volna. Sajnálták, hogy a nacionalista érzelmek milyen könnyen átalakulnak háborús 

agitációvá, és hangsúlyozták az érdekek harmóniáját, amely minden államot összeköt az 

általuk "nemzetközi közösségnek" nevezett közösségben. Néhányan, mint például Bluntschli 

és Fiore, az egyéni jogokról írtak, és amellett érveltek, hogy a nemzetközi jog feladata lenne, 

hogy ezeket az egész világon érvényesítse. 

       Másrészt a fin de siecle nemzetközi jogászai sok tekintetben jó hazafiak is voltak. Az 

európai államiságot kétségkívül a politikai közösség legfejlettebb típusának tekintették, 

magukat az államokat pedig a gazdag nemzeti örökség hordozóinak és minden nemzetközi 

együttműködés nélkülözhetetlen eszközeinek. Sokan közülük Mancinit és más olasz 

jogászokat követve támogatták a "nemzetiségek elvét", a Föld felszínének ősi "nemzetekre" 

való felosztását, amely az egészséges internacionalizmus alapját képezné: a jognak 

garantálnia kellett a "nemzetek és államok természetes növekedését".60 Mivel sokan közülük 

kis országokból származtak, ahol gyakran fontos közéleti szerepet játszottak, számos európai 

nemzetközi jogász gyanakvó volt a nagyhatalmakkal szemben, és kétségtelenül védelmi 

okokból is a nemzetközi jog felé fordultak. Így elutasították a XIX. század elején és közepén a 

nagyhatalmi elsőbbség politikáját, és támogatták a régi birodalmak alatti kisebb nemzetek 

függetlenségét. E jogászok közül sokan figyelemmel kísérték a birodalmi perifériákon történő 

területszerzéseket és annexiókat, tanulmányozták a kis államok nemzetközi státuszát, és 

nyilvánosan is kifejezték véleményüket, például az 1910-es Londoni Nyilatkozat aláírásával, 

amely a finn nacionalistákat támogatta az oroszosítás ellen. 61 

      A tudományos életben a XIX. század végi nemzetközi jogászok kezdték el a vastag, néha 

többkötetes tankönyvek készítésének hagyományát, amelyek szerkezete és tartalma az évek 

során viszonylag változatlan maradt. A szkeptikusokra úgy igyekeztek válaszolni, hogy a 

közvéleményre mint a jog valódi szankciójára mutattak rá, néha a szerződéseket és a 

választottbíráskodást a jogalkotás és a bíráskodás funkcionális helyettesítőjeként értelmezték, 

és tagadták a formális végrehajtás szükségességét. Bluntschli kész volt elfogadni, hogy az 

idealisták "édes álma" a "Rechtskörper"-ben egyesült emberiségről még csak a közelében sem 

járt a megvalósulásnak, de azt állította, hogy a század számos kongresszusa nem hozott 

eredményt puszta szerződésekkel, de valódi, általános érvényű szabályok nélkül.62  Georg 

Jellinek német közjogász megalkotta autolimitációs elméletét, amelyben a nemzetközi jogot 
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az alkotmányjoggal hasonlította össze, mint két olyan jogtípust, amely nem rendelkezik 

végrehajtási rendszerrel, de mégis kötelező erővel bír a legfelsőbb állami intézményekkel 

szemben.63 A tankönyvi "elmélet" nagy része nem volt lenyűgöző mélységű: a nemzetközi 

jogot vagy úgy tekintették, mint egy többé-kevésbé szociológiai típusú jogot, amelyet a 

humanitárius haladás és a növekvő civilizáció ideológiája támasztott alá - vagy pedig úgy, 

mint a diplomáciai és szerződéses kapcsolatok formális struktúráját, amelyet a békéről és 

háborúról szóló többoldalú egyezmények sora kísért. A jogászok többé-kevésbé "idealista" és 

"realista" megfogalmazásban vitatkoztak arról, hogy vajon lehet-e valamiféle "nemzetközi 

jogi közösségről" beszélni. Ezek a középszintű elméletek azonban feltűnően kevés hatással 

voltak a jog lényegére. A normateremtés két nagy kiindulópontja a "realista" oldalon a 

"szuverenitás" elmélete, az "idealista" oldalon pedig a jogforrások elmélete volt. Ezek egy 

ésszerűen koherens formális struktúrát hoztak létre, amelyben az érvényes normákat az állami 

politikából vezetik le, és az állami politika jogszerűségét az érvényes normák alapján ítélik 

meg. Bár tartalmilag teljesen meghatározatlanok voltak, ezek az érvelési minták a huszadik 

század folyamán részletesebb jogi intézményekké fejlődtek ("joghatóság", "jogutódlás", 

"felelősség", "szerződési jog", "vitarendezés" stb.), amelyek tankönyvi fejezeteket 

szolgáltattak a tudósoknak és érvelési anyagtartalékot a jogalkalmazóknak. 64 

 

 

2. Összehasonlító jog 

 

Miközben a nemzetközi jogászok a civilizált világ újdonsült jogtudatával foglalatoskodtak, az 

önkormányzati világ, amelyen túllépni igyekeztek, nem tűnt el teljesen. Bár a valódi 

összehasonlító tudományosság a XIX. század végi evolucionista és pozitivista elmélet 

nyomása alatt, intézményi szempontból úgy tűnik, hogy a législation comparée változatlanul 

folytatódott, különösen a kereskedelmi jellegű magánjog és a tengerjog területén. Az 

összehasonlító jog sok tekintetben azt a felelősségteljes törekvést képviselte, hogy folytassa 

azokat a komoly és kényes feladatokat a hazai fronton, amelyeket az internacionalisták 

elhagytak. A hazai jogtudósok és jogalkalmazók - különösen a magánjogászok, akiknek a 

közjogtól elkülönülő szakmai identitása a század folyamán kikristályosodott - továbbra is a 

modern kereskedelem és technológia egyre összetettebbé váló fejlődését dolgozták fel új jogi 

formákban és elvekben. Ebben a munkában a hagyományos összehasonlító jogász feladata 

ugyanolyan létfontosságúnak tűnt, mint valaha. Az olyan folyóiratok, mint a Nouvelle revue 

historique de droit français et étranger és a Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 

vagy folytatták elődeik krónikás munkáját, vagy olyan új gazdasági, társadalmi és gyarmati 

eszméket támogattak, amelyekről szerkesztőik úgy gondolták, hogy a fin de si?cle 

Európájában virágozni fognak. Európa-szerte új nemzeti jogösszehasonlító társaságok 

alakultak; 1869-ben megalakult a Société de législation comparée, 1894-ben az Internationale 

Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, 1898-ban 

pedig a Society of Comparative Legislation. Ahogy a tudományág növekedett, úgy nőttek a 

résztvevők ambíciói is. 

        Az 1900-as párizsi világkiállítás idején tartották az összehasonlító jogászok híres 

világkongresszusát. Az összehasonlító jogászok későbbi generációi egészen napjainkig úgy 

őrizték meg emlékét, mint a tudományág általuk ismert mitikus születési helyét.65 A 

kongresszust a francia jogtudományok viharos időszakában hívta össze a francia Société, ahol 

a társadalmi zavargások és politikai nyugtalanságok által érintett liberális tudósok azt 

remélték, hogy a társadalom igényeire racionális alapon, egy progresszív jogtudomány új 

módszereinek kidolgozásával válaszolhatnak.66 A Congr?s célja nem csupán az volt, hogy 

nemzetközi kutatókat hozzon össze, hanem az is, hogy "az összehasonlító jogtudomány 

számára pontos formulát és stabil irányt próbáljon adni, amelyre fejlődésének biztosítása 
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érdekében szüksége van".67 Eljött az ideje, hogy az összehasonlító jog saját diszciplináris 

formát öltsön, nem pusztán a tudományos szervezés érdekében, hanem az egész emberiség 

javára. Raymond Saleilles szerint az összehasonlító jogot túl sokáig úgy fogták fel, mint a 

hasonló civilizáción belüli országok közötti jogalkotási különbségek puszta megfigyelését. 

Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen tanulmányokból további következtetéseket 

kellene levonni. Maga az emberiesség szelleme követelte, hogy többé nem lehet 

összehasonlítani anélkül, hogy azt a kérdést is feltennénk, hogy az összehasonlítás miként 

szolgálhatja közvetlenül a tudomány és általában a civilizáció fejlődését. 68 

     A "valódi" összehasonlítás és a külföldi jog "puszta" tanulmányozása közötti 

különbségtétel meghatározó volt a Société új elképzelése szempontjából. Saleilles 

pártfogoltja, Edouard Lambert hangsúlyozta "la necessité de rejeter, en dehors du domaine du 

droit comparé, l'un de ces types de travaux, celui qui, jusqu'ici, a été le plus largement 

représenté dans la littérature, les études de droit étranger".69 Mostantól kezdve a szakosodott 

komparatistának más, magasabb rendű célt kellett követnie - de melyiket? Itt volt a bökkenő. 

A válaszhoz Saleilles és Pollock elméleti vagy történelmi témákat javasoltak kulcsként, míg 

Lambert az összehasonlító jog közvetlenebb alkalmazása mellett érvelt a jogfejlesztésben. 

Sokan úgy tűnt, elégedettek azzal, hogy egyszerűen csak folytassák az összehasonlítást, ahogy 

eddig is tették. A kérdés még hosszú évekig megoldatlanul kísérte az összehasonlító 

tudományágat. 

       A kongresszus tematikus tartalma széleskörű volt. A fő elméleti és módszertani áramlat 

mellett a megvitatott témák között szerepelt a külföldi vállalatok helyzete a különböző 

államokban, a parlamenti kormányzás és az arányos képviselet, a családjog, a büntetőjog és a 

jogi személyek. Több elméleti és módszertani hozzászólás a magánjog igényeiből indult ki, de 

a közjog, a büntetőjog és a szociológia is képviseltette magát. Saleilles különös figyelmet 

fordított a magánjog sajátos igényeire. Felvetette, hogy az összehasonlító tanulmányok 

kevésbé haladtak előre a magánjogban, mint a büntetőjogban vagy a közjogban, mivel a 

szembeállítás és az átültetés sokkal magától értetődőbb részét képezi ezeknek a tárgyaknak. 

70Azt is kérte, hogy a kongresszus kifejezetten hagyjon ki minden, a politikai gazdaságtannal 

kapcsolatos vitát. Mivel a politikai gazdaságtan az objektív tények külső tudománya volt, a 

nemzetközi jogászok számára nem állt nyitva értelmes vita számára. 71A kongresszus tehát 

komolyan gondolkodó liberális jogászok találkozója volt, akiknek az volt a szándéka, hogy 

egy összehasonlító tudományágat hozzanak létre tisztán jogi és nem politikai alapon. 

      A kongresszus után az összehasonlító jogtudomány általában úgy értelmezik, hogy a 

fiatalos és energikus kölcsönhatás időszakát élte át, amely az európai jogi kódexek további 

terjedését ötvözte a világ minden táján az európai progresszív liberális jogalkotás idealista 

elképzeléseivel. Ennek egyik példája maga Edouard Lambert volt, aki néha a jog határait 

feszegető merész lázadóként ábrázolta magát, és részt vett az arab jogászok és reformerek 

kiemelkedő fiatal generációjának nevelésében.72 De ez a lendület nem tartott örökké. 73  A 

két világháború közötti pozitivista években Ernst Rabelnek a nemzetközi magánjog 

problémáival foglalkozó munkája után megjelent a funkcionalista napirend.74 Valamikor a 

második világháború után az összehasonlító jogászok figyelme ismét az európai magánjog 

kényelmére irányult, miközben a tudományágon belüli módszertani hangok újragondolták a 

kozmopolitizmussal való elkötelezettségüket, és ehelyett új lényegüket olyan sajátos 

projektekben találták meg, mint az európai gazdasági integráció. Ugyanakkor még mindig 

felfedezhető a külföldi jogról szóló mikro-összehasonlító tanulmányok megszokott áramlata, 

amely a législation comparée kezdete óta szüntelenül áramlik. Az ismételt elítélések ellenére 

úgy tűnik, hogy ez a tudományos hagyomány a hagyományon belül soha nem tűnt el az 

összehasonlító jogtudomány napirendjéről. 
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V. Következtetés 

 

 

A nemzetközi és összehasonlító jog a XIX. század végén keletkezett, amikor a liberális 

felemelkedés a legtöbb európai államban elérte a csúcspontját. A nacionalizmus és a 

szocialista agitáció erősödött, és a civilizáció automatikus növekedésére és a liberális 

fejlődésre vonatkozó könnyű feltevést a francia-német ellenségeskedés és a gyarmatokon 

kialakult konfliktusok aláásták. Ebben a helyzetben a politikailag aktív jogászok (akik közül 

sokan párttagok, parlamenti képviselők, sőt nemzeti kormányaik tagjai is voltak) igyekeztek 

megszilárdítani a hazai és nemzetközi jogban elért haladást, amelyet összehasonlító 

tanulmányokkal és törvényjavaslatokkal, valamint a határokon átnyúló jogi szakmai 

együttműködéssel igyekeztek propagálni. Pasquale Fiore ebben az irányban látta a nemzetközi 

jog törekvéseit: "a nemzetközi társadalom racionálisabb megszervezése" felé, együttműködve 

"a korabeli intellektuális, parlamenti, tudományos és népi mozgalmakkal". 75De bármennyire 

is voltak a századforduló jogászai hívei az általuk "internacionalizmus szellemének" érzett 

gondolatnak, internacionalizmusuk konkrét formája a hazai képzésből és tapasztalatokból 

fakadt. Duncan Kennedy a jog és a jogi gondolkodás "két globalizációjáról" írt a XIX. század 

közepétől - a "klasszikus jogi gondolkodás" első hulláma, amely erősen német hatás alatt állt, 

majd a francia kritikák által inspirált "szociális gondolkodás" belépése a jogba és a jogi 

kultúrába. Ha az előbbi Savigny és a kodifikációs mozgalom kétirányú hatása alatt működött, 

kiemelve a jogi szakmaiság formalizmusát és sajátosságait, akkor a második a Harmadik 

Köztársaság francia szociológiai gondolkodásának egy részét ragadta meg az ipari társadalom 

összetettségéről, ahol a formalizmusnak át kellett adnia helyét a nyitott és funkcionális 

normáknak, és ahol nem lenne helye a bíróságoknak, hanem a jogalkotás és a közigazgatás, 

amely a jog központját képezte. Az autonóm rendszer helyett a jogot a társadalmi fejlődésbe 

mélyen beágyazottnak tekintenék. 76 

        A "nemzetközi" jogtudományok ("nemzetközi közjog" és "nemzetközi magánjog", 

összehasonlító jog) szakmai konszolidációja a fin-de-si?cle-i projekt részeként jött létre, 

amelynek célja a társadalomról és a kormányzásról alkotott liberális elképzelések tudományos 

etikával való összehangolása volt. Az új intézményeken és kongresszusokon belüli akadémiai 

és szakmai együttműködés által nagymértékben befolyásolt folyamat része volt annak az 

európai elit tudatának, amely teljesen felkészületlenül nézett szembe az 1914-es 

katasztrófával. Ahogy a régi társadalmak a háború utáni korszakban összeszedték a darabokat, 

és megvitatták a formalista és antiformalista megközelítések relatív előnyeit, már nem 

tápláltak túlzott elvárásokat a jogi szakmaisággal mint a béke és a haladás rövidítésével 

kapcsolatban. Az egyetemeken gyökeret vert a nemzetközi diszciplínákat elválasztó minta, 

amely éles határokat húzott a "magánjog" és a "közjog", a pozitív jog tanulmányozása, 

valamint a "transznacionális" vagy "globális" jog szociológiája között. 

       A huszadik század folyamán folytatódott a hazai törvények és a nemzetközi normák és 

projektek összekapcsolására irányuló törekvés - a "magasabb rendű hazafiságért" folytatott 

küzdelem. Amit nem mindig értettek meg kellőképpen, hogy ez a házasság egyben - és talán 

mindenekelőtt - a döntési jogköröknek a hazai politikai választókörzetek és a nemzetközi 

szakértői csoportok közötti elosztásáról is szólt. Az utóbbiak gyakran folyamodtak a jogi 

"fejlődés" "természetes" útjairól szóló elképzelésekhez, amelyek a civilizációs normák által 

egykor átvett szerepet játszották volna.77 A jogról és a globalizációról szóló újabb vitákból 

azt kell kihozni, hogy ahogyan nincs egyetlen "hazai" jog, úgy nincs egyetlen "nemzetközi" 

vagy "globális" jog sem; de a szaporodó nemzetközi diszciplínák által képviselt projektek és 

preferenciák végtelen konfliktusainak tétjét csak akkor lehet értelmesen megvizsgálni, ha a 

XIX. század végi elkülönülésük végleg lezárul. 
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                                              43. A jóléti állam joga 
                                                        Bruno Aguilera-Barchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

 

A laissez-faire állammodell által kiváltott óriási társadalmi egyenlőtlenségek a "szociális 

kérdés" és a szocializmus megjelenéséhez, végül pedig a szociális ügyekbe való állami 

beavatkozáshoz vezettek. Először a két világháború közötti időszakban, Szovjet-

Oroszországban, a fasiszta és a náci rezsimekben, és csak 1945 után a demokratikus 

államokban, ahol kialakult egy konszolidált jóléti állammodell, míg az 1980-as években 

annak költségei tarthatatlanul növekedni kezdtek, és a kormányok adócsökkentésbe és a 

szociális kiadások csökkentésébe kezdtek. A jóléti állam olyan döntő szempontok szerint 

hatott az európai jogrendszerekre, mint a szociális jogok "alkotmányba foglalása"; a kollektív 

alku mint jogforrás megjelenése; a munkaügyi konfliktusok megoldására szolgáló sajátos 

eljárások létrehozása, mint a munkavállalók és a munkaadók vegyes tanácsa vagy a sajátos 

állami szociális joghatóságok létrehozása; és végül a tudományos szociális jog, amely a 

weimari Németországban kezdődött, majd később az Egyesült Királyságban és a legtöbb 

európai jogi iskolában is elterjedt. 

 

Kulcsszavak: szegénytörvények, korporatizmus, Beveridge-modell, jóléti kapitalizmus, 

dereguláció, alapjövedelem, szociális alapjogok, kollektív alku, munkaügyi bíróság, szociális 

jog. 

 

 

 

I. Esszé a jóléti állam alkotmányos történetéről 

 

1. A szegénység kezelése 

 

a) A középkor: Magán (egyházi és céhes) és közintézkedések 

 

 

A szociális védelem eredetileg nem a király kezében volt, mivel az egyház volt az első 

intézmény, amely kidolgozta a rászoruló egyének által vállalt kockázatok fedezésének módját. 

A középkorban például viszonylag elterjedt gyakorlat volt, hogy a világiak egyházi 

intézményeknek adományozták vagyonukat, cserébe a befogadó kolostor vagy apátság 

gondoskodott róluk utolsó napjaikban, vagy ha betegek vagy rokkantak voltak. Az egyház 

által ezen eljárások révén megszerzett földek gyakran szélesebb körű társadalmi célokat 

szolgáltak, például lehetővé tették egyházi kórházak alapítását. Az egyház mellett a 

testvériségek és a céhek is részt vettek a társadalombiztosításban. A testvérközösségek 

jótékonysági célú vallási gyülekezetekként indultak, de hamarosan az azonos 
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foglalkozásúakat is összefogták. Idővel céhekké fejlődtek, amelyek egyfajta társadalmi 

szövetségnek tekinthető biztosításnak nevezhették, mivel tagjaiknak olyan díjat kellett 

fizetniük, amely később szociális támogatásra jogosította őket. A díjakból és a bírságokból 

befolyt pénzt a beteg tagok megsegítésére használták, akiknek ösztöndíjat fizettek, amikor 

nem tudtak dolgozni, orvosi segítséget, később, a XV. századtól kezdve pedig nyugdíjat is, 

miután nyugdíjba vonultak. A céhek szociális védelme a mutualizmus elve révén jótékonysági 

alapokká alakult át, amelyek betéteket fogadtak be, és alacsony kamatozású kölcsönöket adtak 

ki a rászorulók megsegítésére. 

       Mindez a magánkezdeményezésnek volt köszönhető, de mi a helyzet a szegényekkel, 

akiknek nem volt semmiféle egyházi vagy kölcsönös szociális segély? 

 

b) A reneszánsztól az ipari forradalomig: A szegénytörvények rendszere 

 

Az európai közhatalmak már korán elkezdtek foglalkozni a szegénységgel, amikor az 

társadalmi problémává vált, például olyan munkaügyi viták miatt, mint amilyeneket az 1349-

es és 1351-es angol munkaügyi rendeletek váltottak ki, amelyek a fekete halál utáni 

munkaerőhiány következményei voltak. Eltekintve ezektől az átmeneti helyzetektől, 

kezdetben a királyok csak a csavargók és koldusok társadalomellenes magatartásának 

megakadályozása céljából gondoskodtak a szegényekről (VII. Henrik 1495-ös és VIII. Henrik 

1536-os törvényei). Az állami szociális segélyszolgálat megszervezésének gondolata azonban 

csak a XVI. században jelent meg; ez 1526-ra tehető, amikor a spanyol humanista Juan Luis 

Vives (1492-1540) Brugge-ben közzétette "A szegények segélyezéséről szóló szerződését": 

De subventione pauperum. Sive de humanis necessitatibus Libri II. Angliában VIII. Henrik, 

aki elrendelte a kolostorok és a vallási céhek feloszlatását, 1535-ös törvényjavaslatával, 

amelyben a munkanélküliség kezelésére közmunkarendszer létrehozását javasolta, más 

szemszögből kezdte megközelíteni a problémát. Lánya, I. Erzsébet volt azonban az, aki 

bevezette a szegénytörvények állandó rendszerét, amelyben az "impotens szegények" segélyét 

a plébániák szintjén osztották ki. Ez a rendszer 1834-ig tartott, amikor az Új Szegénytörvény 

a helyi plébániai szintről egy erősen központosított rendszerre helyezte át a rendszert, amely a 

dologházak és szegényházak nagyszabású fejlesztésén alapult.  A rendszernek ez a változata a 

második világháború utáni brit jóléti állam megteremtéséig szinte érintetlen maradt. 

 

 

2. A szociális kérdés megjelenése 

 

a) A Laissez-Faire állammodell és a "negyedik hatalom" felemelkedése 

 

A nincstelenek száma évszázadokon át többé-kevésbé stabil maradt, de az ipari forradalom 

következtében jelentősen megnövekedett, ami a mezőgazdasági munkásokat a városokba 

szorította, ahol a duzzadó népesség hamarosan meghaladta a városi lakosság számát. a 

rendelkezésre álló munkahelyek számát. Ez a munkaerő-felesleg lehetővé tette az 

ipartulajdonosok számára, hogy szigorú feltételeket szabjanak a munkásokra: hosszú 

munkaidőt, pihenőnapok hiányát és alacsony béreket. A helyzetet súlyosbította a liberális 

állammodell diadala. Az 1820-as és az 1830-as európai forradalmak a gazdag polgárság 

hatalomátvételét eredményezték, amely képviseleti, parlamentáris alapú rendszereket vezetett 

be, amelyekben a parlamenti képviselőket a cenzusos választójog rendszerén keresztül 

választották meg, amely szerint a polgároknak bizonyos jövedelemmel vagy vagyonnal kellett 

rendelkezniük ahhoz, hogy szavazhassanak, és még magasabbal ahhoz, hogy indulhassanak a 

tisztségért. A végeredmény az volt, hogy a képviseleti gyűléseket a pénzügyi és kereskedelmi 

elit irányította, akiknek sikerült az államapparátust irányítaniuk, és diktálniuk annak 
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szabályait és politikáját, kiszorítva (mint a Francia Köztársaság esetében) vagy legalábbis 

korlátozva a királyi előjogokat, amelyek akkoriban a rend fenntartására korlátozódtak, minden 

mást az új uralkodó osztály kezében hagyva, különösen a gazdaságpolitikát. A laissez-faire 

"liberális" elve volt az, amely egy sajátos alkotmányos modellt inspirált, amely az 

alkotmányokon és az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul, hogy jogilag korlátozza az 

állam hatalmát, összhangban a John Locke (1632-1704) által megfogalmazott és John Stuart 

Mill (1806-73) által támogatott természetjogi és társadalmi szerződéselmélettel. 

       A gyakorlatban az új liberális állam a gazdagokat és pénzügyi érdekeiket védte. Igaz, 

hogy a laissez-faire rendszerek lehetővé tették az európai államok hatalmas gazdasági 

terjeszkedését, amelyek a XIX. század második felében a gyarmatosítás révén gyakorlatilag 

az egész földgolyót ellenőrzésük alá vonták. A probléma az volt, hogy az ebből a rendszerből 

származó gazdagság nagyon egyenlőtlenül oszlott meg, és ezek a növekvő társadalmi 

különbségek alapvető politikai változásokat igényeltek, mivel a gazdag oligarchia alatt egy 

növekvő középosztály alakult ki, amely fokozatosan javította életszínvonalát, és ennek 

megfelelően demokratikusabb választási eljárások bevezetésével nagyobb politikai 

képviseletet követelt. Ez volt a lényege az egymást követő választási reformoknak, amelyek a 

cenzusos választójogot szélesebb rétegekre terjesztették ki, és amelyeket Angliában 1832-ben, 

1867-ben, 1872-ben és 1884-ben, Franciaországban pedig 1814 és 1848 között fogadtak el. 

        Amikor azonban a középosztály politikai képviselethez jutott, a társadalmi rend ismét 

megrendült, mivel a hatalmas vagyonok szöges ellentétben álltak a legnagyobb 

szegénységben tengődő embertömegekkel. A középosztály alatt egy új európai társadalmi 

réteg jött létre: a proletariátus (a latin proles szóból, ami annyit tesz: proletárok"utódok"), 

amelyet azért neveztek így, mert tagjainak a saját gyermekeiken kívül más vagyona nem volt. 

Míg a "szabad", azaz a feudális szolgaságtól mentes, saját munkájának gyümölcséből élő 

ember a reneszánszban megjelenő és a XVII. században Európa-szerte elterjedt társadalmi 

típus volt, addig a XIX. század közepére a "munkásosztály" hasonlóképpen a fent említett 

átalakulások következménye volt. Politikai értelemben a proletariátust "negyedik rendként" is 

emlegették, hogy megkülönböztessék az Ancien Régime korábbi háromosztatú 

birtokrendszerétől: a két kiváltságos osztálytól (papság és nemesség) és a harmadik rendtől, 

amelyet a lakosság alkotott, egyszerű emberek, akik főként a városokban élnek. 

Alkotmánytörténeti szempontból a proletariátus a XIX. század közepén robbant be a politikai 

életbe, azzal a céllal, hogy politikai befolyást szerezzen, amely ahhoz szükséges, hogy 

megváltoztassa az európai alkotmányos rendszert, amely a munkásokat nyomorúságos életre 

taszította. Ez az, ami "szociális kérdésként" (Question sociale, Arbeiterfrage) vált ismertté, 

ami a liberális állammodell válságát idézte elő, és a "szocialistáknak" nevezett gondolkodók 

reakcióit váltotta ki, mivel megpróbáltak megoldásokat kínálni a szociálisan rászoruló 

emberek számára. 

 

b) A szocialista és konzervatív válaszok 

 

Még akkor is, ha néhány világos konzervatív kifejezte aggodalmát a társadalmi 

egyenlőtlenségek miatt, mint például Benjamin Disraeli, aki 1845-ben kiadta Sybil című 

regényét: Vagy a két nemzet című könyvét, amelyben az angol munkásosztály sorsát írta le, 

kezdetben a progresszív aktivisták voltak azok, akik igyekeztek választ adni a szociális 

kérdésre, mint Robert Owen, Henri de Saint Simon és Charles Fourier. Ezek a "romantikus 

szocialisták" megoldásokat javasoltak a munkások nyomorának és szenvedésének 

enyhítésére, de nem határozták meg a megvalósítás módját. A proletárok csak a Kommunista 

Kiáltvány (1848) megjelenése után szereztek éles tudatosságot új társadalmi osztályként való 

identitásukról, és meggyőződtek arról, hogy csak együtt küzdhetnek a nagyobb társadalmi 

egyenlőségért. 
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(1) A második francia köztársaság mint az első "szociális köztársaság 

 

A szocializmus azonban először Franciaországban vált politikai erővé, az 1848-as forradalom 

idején, amely egyértelműen a tömegek felkelését jelentette, szemben az 1830-as 

forradalommal, amely lényegében polgári forradalom volt. Ezt a második francia köztársaság 

alkotmánya (1848-51) tette egyértelművé, amely az új rendszert "szociális köztársaságként" 

határozta meg (1. cikk), és bevezette az általános (férfi) választójogot (24. cikk). 

Franciaország soha nem tért vissza az oligarchikus liberális rendszerhez. Ennek a fejlődésnek 

társadalmi okai voltak, mivel a XIX. század közepére Franciaország az egyetlen olyan európai 

országgá vált, ahol az 1789-es forradalom következtében nagyszámú kisbirtokos volt. Ezért ez 

volt az az ország, ahol a politikai szocializmus Louis Blanc-kal és A munka szervezése (1839) 

című nagyszabású könyvével elindult. Elképzelései közvetlen hatással voltak az 1848-as 

alkotmányozó gyűlésre, ahol néhány képviselő megvédte azt a forradalmi eszmét, hogy a 

polgároknak joguk van a munkához. 

       Ez természetesen csapást jelentett a liberális alkotmányos felfogásra, mivel erős állami 

beavatkozást igényelt. Ezért a liberális gondolkodók és politikusok elutasították ezeket az 

elképzeléseket. Ez magyarázza Alexis de Tocqueville (1805-59) reakcióját, amikor 1848. 

szeptember 12-én a francia második köztársaság alkotmányozó gyűlése előtt elmondta híres 

beszédét, amelyben egyenesen elutasította a "munkához való jogot", és úgy vélte, hogy a 

"szociális jogok", amelyeket a gyűlés az alkotmányba akart foglalni, összeegyeztethetetlenek 

azokkal az alapvető politikai jogokkal, amelyeket a a liberális államnak védenie kellett volna. 

Véleménye szerint e posztulátumok elfogadása azt jelentette, hogy megnyílt az ajtó a politikai 

tekintélyelvűség visszatérése előtt. 

       Legutóbbi megfogalmazásában a Bizottság arra szorítkozik, hogy a társadalom számára 

azt a kötelezettséget írja elő, hogy erőforrásai erejéig minden nehéz sorsú embernek 

segítségére legyen, akár munkával, akár a szó szoros értelmében vett támogatással. Ezt 

kimondva a Bizottság kétségtelenül az eddigieknél szélesebb körű és szentebb kötelességet 

akart az államra róni; de nem akart valami teljesen újat teremteni; a közjótékonyságot akarta 

kiterjeszteni, megszentelni és szabályozni; nem akart mást létrehozni, mint a 

közjótékonyságot. A módosítás ezzel szemben valami mást tesz, és sokkal többet tesz. A 

módosítás, azzal a jelentéssel, amelyet a beszédekben és mindenekelőtt a közelmúltbeli 

cselekedetekben adtak neki, a módosítás, amely minden egyes embernek általános, abszolút 

és ellenállhatatlan jogot biztosít a munkához, ez a módosítás szükségszerűen a következő 

következmények egyikéhez vezet. Vagy az állam vállalja, hogy munkát biztosít minden 

jelentkező munkanélküli munkásnak, aki így apránként bevonódik az ipari folyamatba; vagy 

pedig, mivel mindenütt működő ipari vállalkozó, az egyetlen, amely nem tagadhatja meg a 

munka biztosítását, és amely általában a legkevesebb munkát rója ki, legyőzhetetlenül arra 

kényszerül, hogy a fő, és hamarosan úgyszólván az egyetlen ipari vállalkozóvá váljon. Amint 

ezt a pontot elérte, az adózás már nem a kormánygépezet finanszírozásának eszköze, hanem 

az ipar támogatásának fő eszköze. Azáltal, hogy az állam így a kezében halmoz fel minden 

egyéni tőkét, végül mindennek egyedüli tulajdonosává válik. Nos, ez a kommunizmus. 1 

       Tocqueville figyelmeztetései végül megakadályozták, hogy a munkához való jog 

bekerüljön az 1848-as francia alkotmányba, 2 de a második köztársaság idején 

Franciaországban létrehozták a "nemzeti műhelyeket" (ateliers nationaux), amely politika a 

"jóléti állam" kiépítésének előzményének tekinthető. Ráadásul a Kommunista Kiáltványt 

követően a szocializmus határozottan politikai színezetet öltött, és nemzetközi mozgalommá 

vált, amelynek nyílt célja a liberális állam megdöntése volt. Ennek elérése érdekében a 

marxista szocializmus az osztályharcot hirdette, vagyis azt, hogy a proletariátus mint 

egységes, nemzetközi osztály erőszakkal megdönti a kizsákmányoló osztályt: a burzsoáziát. E 
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célból 1864-ben Londonban megalakult a Nemzetközi Munkásszövetség (IWA), más néven 

az Első Internacionálé. 

 

 

(2) A szociáldemokrácia német eredete és Bismarck reakciója 

 

Egy évvel az IWA megalapítása előtt Ferdinand Lasalle (1825-64) létrehozta az európai 

történelem első tömegpártját: az Általános Német Munkáspártot. Egyesületet (Allgemeine 

Deutsche Arbeiterverein, ADAV), amely a forradalmárok és a szociáldemokratikus 

szocialisták (más néven "reformisták") között oszlott meg. A párizsi kommün kudarca (1871 

márciusa-májusa) azonban arra késztette Marxot, hogy lemondjon az erőszakról, és az 1872-

es hágai kongresszuson a Bakunyin (1814-76) vezette radikális anarchistákat ténylegesen 

kizárták az IWA-ból. A szocialista mozgalom forradalmi és reformista ágának hívei közötti 

szakadás nem tartott sokáig, mivel 1875-ben a gothai kongresszuson mindkettő képviselői 

találkoztak, és létrehozták az egyedülálló Szocialista Pártot, amely 1890-ben Németország 

Szociáldemokrata Pártjává (Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD) vált. Ettől kezdve 

Európa-szerte további szocialista tömegpártok alakultak: 1879-ben a Spanyol Szocialista 

Munkáspárt, 1892-ben az Olasz Szocialista Párt, 1900-ban az Angol Munkáspárt, 1901-ben az 

Orosz Szocialista Forradalmi Párt, 1905-ben pedig a Munkás Internacionálé Francia Szekciója 

(SFIO), a mai Francia Szocialista Párt elődje. 

        Természetesen az uralkodó osztályok Európa-szerte megijedtek, ahogy a szervezett 

szocializmus egyre erősebbé vált. Néhány konzervatív kormány kezdetben 

szocializmusellenes törvények meghozatalával reagált, mint például Bismarck az 1878. 

októberi Sozialistengesetze-ével. Az Eiserne Kanzler azonban teljesen tisztában volt azzal, 

hogy a szocialista mozgalmat nem lehet megállítani a társadalmi feszültségek által kiváltott 

nyomás enyhítése nélkül, és ennek eredménye volt Európa első szociális jóléti törvényeinek 

meghozatala, amelyek célja az államszocializmus (Staatssozialismus) megteremtése volt. 

Bismarck szociálpolitikáját hagyományosan a közjog szemszögéből, a jóléti állam 

kiépítésének első lépéseként tekintik. Valójában ez technikailag nem helytálló, mivel a 

Második Birodalom valójában soha nem valósított meg az adófizetők által fenntartott 

közjóléti rendszert, hanem csak konkrét biztosítási kötvények megkötésére kötelezte a 

magánszemélyeket. Az azonban világos, hogy Bismarck szociálpolitikája fontos precedenst 

teremtett, mert politikai szempontból - ahogy Palier sugallja - a jóléti állam kevésbé a 

munkásoknak a munkaadókkal szembeni győzelmei eredményeként jött létre, mint inkább a 

konzervatív kormányok azon kezdeményezései nyomán, amelyek a társadalmi egyetértést 

osztályokon átívelő engedmények megvalósításával akarták garantálni. 

 

 

3. Az első lépés a jóléti állam felé: Lloyd George jóléti programja 

 

 

A wilhelminuszi Németországot tehát nem lehet az Arbeiterfrage hatékony megoldásának 

modelljeként említeni, mivel ez egy olyan tekintélyelvű állammodell volt, amely megelőzte a 

laissez-faire modellt, amely Junker Poroszországában nem érvényesült. Ugyanígy a napóleoni 

Franciaország sem, a Második Köztársaság rövid közjátékának (1848-51) ellenére sem. Ebből 

a szempontból az első jelentős reakció a laissez-faire ellen Angliából érkezik, köszönhetően 

Lloyd George-nak, aki először a Világbank elnökeként Board of Trade elnökeként, majd 

később az államkincstár kancellárjaként, mielőtt ő lett az egyetlen walesi brit miniszterelnök. 

Lloyd George tanácsadói, William Henry Beveridge és Winston Churchill tanácsára úgy 

döntött, hogy szakít a "szegénytörvényeken" alapuló állami szociális segélyezés régi brit 
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hagyományával, és nem csak azért, mert a parlamenten keresztül jóváhagyta a 

munkanélküliséget szabályozó és a minimálbért megállapító néhány alapvető fontosságú 

törvényt (1906), nyugdíjakról rendelkezett (1908. évi öregségi nyugdíjtörvény), állami 

biztosítást hozott létre (1911. évi nemzeti biztosítási törvény), és 1912-ben bevezette a 

betegbiztosítást (1912. évi betegbiztosítási törvény), hanem alapvetően azért, mert 

szociálpolitikájának költségeit először az állam finanszírozta. 

       Az 1906-14-es jóléti reformokkal David Lloyd George a liberális, beavatkozásmentes 

politikáról egy kollektivistább megközelítésre merészkedett, 3amelyben a kormánynak aktív 

szerepet kellett játszania a fogyatékkal élő polgárok javát szolgáló jóléti védelem 

kialakításában. Ez az elképzelés átalakította a szociális kérdés közjogi megközelítését, mivel 

először ragadta meg egy kormány a kezdeményezést a szociális védelem nyilvános 

megerősítésére. A probléma az volt, hogy hogyan finanszírozzák ezt a beavatkozást. 

 

a) Az állami beavatkozás finanszírozása az adóterhek növelésével 

 

Az abszolút monarchiát ellenző és a társadalmi egyenlőtlenségeket enyhítő állami 

beavatkozást elutasító, minimális laissez-faire állam modellje akkor került válságba, amikor 

kezdték elfogadni, hogy az állam a magánszemélyek és a vállalatok közvetlen adóinak 

kivetésével növelheti a magánszemélyek vagyonára gyakorolt nyomást. Kezdetben azonban 

csak kivételes körülmények között vetettek ki közvetlen adót, mint ahogyan az Angliában is 

történt, amikor 1799-ben William Pitt, az ifjabbik Vilmos ilyen adót vetett ki a Napóleon 

elleni háború finanszírozására. Az 1816-ban eltörölt adót csak 1842-ben vezették be újra, 

hogy elhárítsák a gazdasági válságot, és enyhítsék a közvetett adók okozta nyomást. A brit 

kormány mindkét esetben csak a leggazdagabb állampolgárokra vetett ki progresszív, 

csökkentett mértékű közvetlen adót. 

        Az is rendkívül jelentős, hogy az 1848-as francia alkotmány 17. cikke, amely akkoriban 

Európa társadalmilag legfejlettebb alkotmánya volt, csak egyéves időtartamra fogadta el a 

közvetlen adók bevezetését. Csak a közvetett adókat lehetett több évre megállapítani. 

Svédország 1862-től új jövedelemadót vetett ki, de csak Bismarck szociális törvényeinek4 

bevezetése után került sor a közvetlen adók általános alkalmazására Poroszországban (1891), 

Olaszországban (1894), Ausztriában (1896), Svédországban (1897), Spanyolországban 

(1900), Dániában (1903), Norvégiában (1905) és Franciaországban (1914). Jelentős 

ellenállásba ütközött azonban a jogalkotóktól, mint például Franciaországban, ahol a 

költségvetési reformot  Marie-Auguste Caillaux javasolta 1907-ben, de csak hét évvel később 

hagyták jóvá, és csak akkor, az első világháború közelgő kitörése miatt. 

 

b) Az első világháború és a Laissez-Faire állammodell összeomlása 

 

Általánosságban azonban az európai kormányok viszonylag vonakodtak a legkevésbé 

szerencsés rétegek védelmétől mindaddig, amíg a liberális államok jelentős gazdasági 

növekedést élveztek, ami a gyarmati terjeszkedésük gyümölcse volt. Ez azonban hirtelen 

megváltozik az első világháború katasztrofális fordulópontjával, a "kollektív 

öngyilkossággal", amely elszegényítette az európai nemzeteket és előidézte a "szovjet 

forradalmat", ami arra késztette a nyugati kormányokat, hogy általában felismerjék: az 

államnak aktív szerepet kell vállalnia a gazdasági egyenlőtlenségek és a társadalmi 

igazságtalanságok enyhítésében. A szovjet forradalom olyannyira sokkolta a nyugati államok 

uralkodó osztályait, hogy kétségbeesetten próbálták minden eszközzel megakadályozni a 

bolsevizmus diadalát. A C.S. Maier által "az osztályféltés nyelvének" nevezett kifejezést 

kifejlesztve nem haboztak támogatni az új tömegpártokat, amelyeket karizmatikus populista 
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vezetők vezettek, akik drasztikus reformokat hirdettek a társadalmi igazságtalanságok 

megelőzése érdekében. 

       Valójában ez egyfajta kompromisszum volt a régi parlamentáris rendszer és a 

kommunista forradalom között, amit "harmadik útnak" neveztek el. Ennek ellenére hatalomra 

juttatta Benito Mussolinit (1922-43) és Adolf Hitlert (1933-45). Ezek a Mark Marzower által 

"nem demokratikus alternatíváknak" nevezett rendszerek totalitáriusak voltak, és a polgári 

szabadságjogok szinte eltűntek, de az európai uralkodó osztályok számára előnyösebbek 

voltak, mivel elkerülték a lenini nemzetközi forradalmi megközelítést. Rendkívül jelentős, 

hogy a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot (NSDAP) 1920-ban alapították, hónapokkal a 

spartakista felkelés kudarca és a Kommintern megalakulása után. 

        El kell mondani, hogy az olasz fasizmus és a német nácizmus kezdetben meglehetősen 

sikeresen mentette ki országait az első világháború okozta hatalmas válságból, mivel meglepő 

előrelépéseket értek el gazdasági téren. Mussolini kormánya nemcsak a gazdaságot erősítette 

meg nagyszabású közmunkákkal, hanem nagy állami vállalatok alapításával átszervezte a 

kulcsfontosságú iparágak termelését, fejlesztette a hadiipart, megszállta Líbiát és Etiópiát, és 

beavatkozott a spanyol polgárháborúba. Hitler újjáélesztette a német gazdaságot, hatalmas 

közmunkákat hozott létre, újjáépítette a fegyverkezési ipart, és még a korábban csak a 

leggazdagabbak számára elérhető áruk tömeges fogyasztását is előnyben részesítette. 

5Mindezeket a gazdasági intézkedéseket aktív szociálpolitika kísérte, mivel az állam jelentős 

jóléti intézkedéseket hozott a rászorulók védelmében. 

 

 

4. A jóléti politikák kialakítása a kisbabák közötti időszakban 

 

a) A szociális kérdés totalitárius megközelítése és a korporatizmus kialakulása 

 

 

Ami a jóléti állam alkotmányos történetét illeti, érdekes megfigyelni, hogy az új totalitárius 

rendszerek - kezdve Szovjet-Oroszországgal, ahol Nyikolaj Alekszandrovics 1925-ben 

bevezette a nyugati alkotmányos történelem első nemzeti ingyengyógyászati rendszerét - 

sokkal aktívabbak voltak az általános közjóléti intézkedések bevezetésében, mint a liberális 

parlamentáris rendszerek. Ami a szovjet-oroszországi rendszer alternatíváját jelentő 

rendszereket illeti, az olasz diktatúra az osztályharc fogalmának meghaladásával és a 

kölcsönös együttműködés elősegítésével új kapcsolatot kívánt kialakítani a munkaadók és a 

munkavállalók között. Ez volt a "korporatista" rendszer.6 A fasiszta Olaszország úttörő volt 

ezen a téren, Mussolini 1927. április 21-i Munkajogi Chartájának jóváhagyásával, amelyet 

Alfredo Rocco igazságügy-miniszter inspirált, aki a fasiszta rezsim számára kidolgozta a 

korporatizmus (vagy korporativizmus) elméletét. Ezt a megközelítést erősítette meg az 1934. 

február 5-i korporációs törvény, a kötelező "munkáskártya" létrehozása a fizetett 

alkalmazottak számára, valamint a vertikális szakszervezetek eszméjének megvalósítása, 

amelyben az osztályharc elvét a vállalati támogatás elve váltotta fel. Ez volt a "korporatív 

állam" vagy "korporatív államberendezkedés". 

        Más országok követnék az olasz példát. Spanyolországban a Szociális Reformbizottság 

(1883-1903) által kezdeményezett restauráció langyos szociális védelme jelentősen nőtt Primo 

de Rivera diktatúrája (1923-30) alatt, mivel a rezsim erősen elkötelezett volt a munkavédelem 

és a szociális jólét mellett, Eduardo Aunós munka-, kereskedelmi és ipari miniszter 

kezdeményezésére, aki csodálta az olasz fasiszta rendszert, és megpróbálta a korporatista 

modellt Spanyolországban is kifejleszteni. Nemcsak a Munka Törvénykönyvének 1926-os 

elfogadását támogatta, hanem a vegyes tárgyalási bizottságok elvét is, amelyekben a 

munkavállalók és a munkaadók közösen próbálták megoldani a munkaügyi konfliktusokat. 
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Érdekes megjegyezni, hogy Primo de Rivera diktatúrájának szociálpolitikáját meglepően jól 

fogadta a spanyol baloldal, amit jól mutat az a tény, hogy Francisco Largo Caballero 

szocialista vezetőt 1925 decemberében a rezsim államtanácsosnak nevezte ki. 

       Németország esete bonyolultabb volt. Ott a munkavédelem eredetileg demokratikus 

eredetű volt, mivel az 1919. januári spartakista felkelésre reagált. A Rosa Luxemburg és Karl 

Liebknecht által vezetett felkelést a Friedrich Ebert SPD-vezér vezette ideiglenes kormány 

leverte. Ennek köszönhetően a következő (februári) választásokon az SPD lett a Reichstag 

vezető pártja, Ebert pedig mérsékelt koalíciós kormányt tudott alakítani a Liberális Párttal és 

a Zentrummal, szemben a KPD szélsőbaloldalával és az NSDAP szélsőjobbjával. Ez a 

koalíció nemcsak a weimari alkotmány (1919 júliusa) elfogadását tette lehetővé, hanem egy 

sor olyan törvényt is, amely a munkaidő-törvénnyel (1923) és a munkanélküli biztosítási 

törvénnyel (1927), a kollektív munkaszerződések mint jogforrás megjelenésével, valamint a 

munkaügyi konfliktusok megoldására vonatkozó konkrét eljárás és joghatóság kialakításával 

szociális ellátórendszert vezetett be Németországban a munkavállalók védelmére. A jelenlegi 

német munkajog alapjai erre az időszakra nyúlnak vissza. 

       A weimari köztársaság nagyon innovatív volt a szociális és munkaügyi védelem 

tekintetében, és Hitler 1933-as győzelme megszilárdította ezt a tendenciát. Ezt ténylegesen 

kibővítették, ahogy Michael Stolleis megjegyezte, olyan intézkedésekkel, mint a kényszerű 

munkanélküliség csökkentéséről szóló törvény, amelynek köszönhetően a munkanélküli 

németek számát mindössze három év alatt 6 millióról 2 millióra sikerült csökkenteni; a 

társadalombiztosítási rendszer létrehozása; valamint az elbocsátások és a gyermekmunka 

megakadályozását célzó jogszabályok. A hitleri rezsim által elfogadott egyéb szociális 

intézkedések közé tartozott a jegyespároknak nyújtott alacsony kamatozású kölcsönök, a 

nagycsaládosok számára nyújtott jelentős adókedvezmények, valamint a megfizethető lakások 

építése, amelyeket a lehető legnagyobb telkeken kellett felépíteni. 7Ezt a lakáspolitikát 

kiegészítette a lakbérszabályozási politika, amely megakadályozta, hogy az árak meghaladják 

a bérlő jövedelmének 20 százalékát. A szociális jólét terén elért jelentős előrelépések lehetővé 

tették Hitlernek, hogy Németországot az 1933-ban, hatalomra kerülésekor romokban heverő 

országból 1936-ra a világ második legerősebb gazdaságává tegye. 8 

        Ugyanebben az időszakban más országok is átvették a német példát. Spanyolországban a 

Franco által 1936. október 1-jén létrehozott Új Állam aktívan részt vett a szociális védelem 

állami rendszerének létrehozásában, mivel Franco a szociális jólétet kezdettől fogva a 

rendszere egyik legfontosabb prioritásává tette. A polgárháború közepén, 1938-ban a Franco-

kormány kihirdette a Fuero del Trabajo (Munka Charta) című törvényt, az első 

"alaptörvényt", majd egy másodikat, a Fuero de los Espa?oles-t (1945), amely lényegében az 

alapvető szabadságjogok deklarációja volt, a szociális jogok széles körű felsorolásával. Ebben 

a tekintetben Francót egyértelműen a spanyol fasiszta párt, a La Falange és annak korábbi 

vezetője, José Antonio Primo de Rivera eszméi inspirálták, akinek örökségét Franco 

igyekezett átvenni (vagy - becsmérlői szerint - átvenni) saját rendszere és pártja számára: a 

"Nemzeti Mozgalom". Ez a törekvés ösztönözte Francót arra, hogy létrehozza a "Mozgalmi 

Szakszervezeteket" (Sindicatos del Movimiento) és a munkavállalók védelmére szolgáló 

különleges joghatóságot az 1938-as "Munka" című törvényjavaslattal, Magisztrátus" 

(Magistratura de Trabajo). 

      Valami hasonló történt Portugáliában, ahol 1928-ban adóügyi miniszteri tisztsége után, 

Antonio de Oliveira Salazart később a hadsereg a Minisztertanács elnökévé nevezte ki. Egy 

évvel később korporatista alkotmányt hirdetett ki  XIII. Leó (1878-1903) és XI. Piusz (1922-

39) alatt az egyház szociális tanításai által inspirálva. Hasonló céllal Oliveira Salazar 1933-

ban kihirdette a "Nemzeti Munka Statútumot". Ausztriában is a szociális jóléti célok elérését 

célzó, Othmar Spann munkáira támaszkodó, Engelbert Dollfuss és Arthur Schuschnigg által 
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erőltetett autoriter és korporatista állammodell uralkodott, amíg Hitler 1938. március 12-én 

egyoldalúan el nem kezdte az ország annektálását (Anschluss). 

 

b) A jólét demokratikus megközelítése: Front Populaire 

 

A demokratikus európai országok ebben az időszakban kevésbé erőteljes szociálpolitikát 

folytattak, a már említett Weimari Köztársaság kivételével. A második spanyol köztársaság 

(1931-6) megpróbálta követni a weimari köztársaság által kidolgozott modellt, de a politikai 

instabilitás és a polgárháború kitörése magyarázza a csekély előrelépést  a szociális jóléti 

rendszer megszilárdítása felé, kivéve a Nemzeti Takarékpénztár (Caja Nacional) létrehozását 

a "kényszerű munkanélküliség" ellen 1931-ben, valamint az általános jövedelemadóról szóló 

törvényjavaslatot 1932-ben. Érdekesebb Franciaország esete, ahol a baloldali Népfront 

győzött az 1937-es választásokon. Bár ismét a politikai instabilitás magyarázza, hogy a jóléti 

intézkedések a totalitárius rendszerekhez képest viszonylag korlátozottak voltak, fontos 

megemlíteni az André Léon Blum vezette kormány jelentős eredményeit, amely biztosította a 

francia munkások számára a munkaidő heti negyven órára való csökkentését, valamint a 

fizetett szabadság garantálását (évi tizenöt nap), amit a vasúti árak 40 százalékos csökkentése 

egészített ki. 9Blum kormánya megszilárdította a szakszervezeti képviselet és a szociális 

tárgyalások tiszteletben tartását is az 1919-ben elfogadott modell szerinti kollektív 

szerződések révén. Franciaország 1940-es veresége Petain önkényuralmi rendszerét vezette 

be, és a foglalkoztatás azonnal az új État français egyik fő prioritása lett. Jelzésértékű, hogy a 

hagyományos francia nemzeti jelmondat, a Liberté, Egalité, Fraternité (Szabadság, 

egyenlőség, testvériség) helyébe a Travail, Famille, Patrie (Munka, család, haza) lépett. 

 

 

5. Jóléti kapitalizmus (1945-től) 

 

Az Európában - különösen a két világháború közötti időszakban a totalitárius rendszerek által 

- elfogadott jóléti intézkedések ellenére technikailag nem beszélhetünk jóléti államról a 

második világháború vége előtt. Gosta Esping Andersen a jóléti állam két megközelítését 

említi, egy szűkebb és egy tágabb megközelítést. Az előbbi az alábbiakkal foglalkozik: a 

szociális javításokkal, beleértve a jövedelemtranszfert, a szociális szolgáltatásokat és néha a 

lakáskérdést is. Ezt nevezhetjük "szociális jólétnek", és eddig ezt láttuk. A tágabb 

megközelítés lényegében a politikai gazdaságtannal foglalkozik, mivel olyan modellre utal, 

amelyben az államnak nagy szerepe van magának a gazdaságnak az irányításában és 

szervezésében. Ez nemcsak a foglalkoztatást és a béreket foglalja magában, hanem az 

általános makrogazdasági irányítást is. A tágabb megközelítést "keynesiánus jóléti államnak" 

vagy "jóléti kapitalizmusnak" nevezik, amely a második világháború után keletkezett a 

nyugat-európai országokban. 

 

a) Az egyetemes rendszer felemelkedése és csúcspontja (1945-80) 

 

Az európai totalitárius rendszerek által a második világháborúban elszenvedett katonai 

vereségek ellenére a jóléti védelem szelleme nem tűnt el. Sőt, a háborút megnyerő 

demokratikus rendszerek határozottabban léptek fel a szociális védelemmel kapcsolatban. 

Ahogy Tony Judt kiemeli, ezek a kormányok közvetlenül az 1930-as évek tanulságaiból 

merítettek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a háború utáni fellendülés sikeres 

stratégiájára van szükség ahhoz, hogy elkerülhető legyen a gazdasági stagnálás, a depresszió, 

a protekcionizmus és mindenekelőtt a munkanélküliség visszatérése.10Ezért találták ki az 

adófizetők által finanszírozott általános közjóléti rendszert. Az ötlet eredetileg brit 
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kezdeményezés volt, Sir William Henry Beveridge terjesztette elő, aki Winston Churchillel 

együtt meghatározó szerepet játszott Lloyd George kormányának szociálpolitikájában. 

Beveridge a "Social Insurance and Allied Services Report" (1942) című jelentésében 

meghatározta a jóléti állami rendszer második világháború utáni európai kiterjesztésének 

alapjait, az "univerzalizmus" gondolatát támogatva, ami azt jelentette, hogy elő kell segítenie 

a státuszegyenlőséget, mivel minden polgárnak azonos szociális jogokkal kell rendelkeznie, 

osztályától vagy piaci helyzetétől függetlenül. Az "egyetemes rendszer" tehát a nemzeti, 

osztályokon átívelő szolidaritás érzését kívánta kialakítani. 

        A brit példát hamarosan más országok is átvették. Franciaországban a szociális 

biztonságot a De Gaulle tábornok vezette ideiglenes kormány hozta létre az 1945. október 4-i 

rendelettel. A francoista Spanyolországban is létrehoztak egy általános, állami 

társadalombiztosítási rendszert, José Antonio Girón de Velasco munkaügyi miniszteri 

tisztségéből kiindulva, aki 1942-ben bevezette a betegségbiztosítást, 1947-ben pedig a 

kötelező öregségi és rokkantsági biztosítást. Azonban csak 1963-ban jött létre az egyetemes 

társadalombiztosítási rendszer, amely egy államilag irányított, egységes és integrált szociális 

védelmi modellen alapult, amelyet az állam által a munkavállalókra és a munkaadókra kirótt 

kötelező járulékokból finanszíroztak, és amelyet az 1966-os társadalombiztosítási törvény 

konszolidált. Németországban Adenauer vette át ezt az elvet, kiterjesztve a német korporatista 

biztosítási hagyományt kormánya 1957-es nyugdíjreformjával. Az észak-európai országokban 

szintén a háború utáni időszakban tették le a modern jóléti állam alapköveit. Svédország járt 

az élen, és 1945-től az 1960-as évekig a többi ország követte. Kezdetben az uralkodó 

aggodalom az átalányjuttatási rendszer alapján egy átfogó, egyetemes védelmi rendszer 

létrehozása volt a fő cél, de az 1960-as éveket követően a tendencia a keresethez kötött 

juttatások és a járulékokhoz kötött juttatások hangsúlyosabbá válása felé tolódott el. 11 

 

(1) A középosztályt célzó adóügyi forradalom 

 

A szociális védelem általános rendszerének létrehozása a költségvetési politika radikális 

megváltoztatását tette szükségessé. Ennek eredménye az adónyomás növekedése volt. Ez egy 

igazi fiskális forradalom volt, mivel az európai történelemben először fordult elő, hogy a 

közvetlen adók a középosztályokat érintették. Kezdetben ez nem jelentett problémát, mivel a 

harminc dicsőséges év (1945-75) alatt - amelyet "láthatatlan forradalomnak" is neveznek - 

Európa a tartós gazdasági növekedés időszakát élte, és a nyugat-európaiak megengedhették 

maguknak a jóléti államot. A növekvő adók megfizetése tolerálható volt mindaddig, amíg a 

fizetések tovább nőttek. Csak ezután, amikor az államnak elegendő bevétele volt a 

középosztályra kivetett adókból, jelent meg a jóléti állam a maga valódi értelmében, vagyis 

olyan állam, amely szisztematikusan és rendszeresen pénzt vesz fel és oszt szét a szociális 

jólét érdekében. Esping Andersen ezért úgy véli, hogy ebből a szempontból az 1970-es évekig 

egyetlen állam sem tekinthető valódi jóléti államnak. 

 

(2) Az "univerzalizmus" társadalmi következményei 

 

A széles körben elterjedt, növekvő jólét következtében nyugaton megjelent az általános jólét 

érzése, amely végül is tompította a munkavállalók védelméért és a gazdasági egyenlőségért 

folytatott politikai küzdelmet. Ez azt jelentette, hogy a proletariátus és a burzsoázia közötti 

különbségtétel elmosódott és elhalványult a háború utáni korszakban, különösen az 1960-as 

években. A szakszervezeti és munkásjogi kezdeményezések elhalványultak, nagyrészt azért, 

mert a munkásosztály egyedei ahelyett, hogy a hatalom megragadására törekedtek volna, 

inkább koncentrálták a saját erőfeszítéseket a gazdasági helyzetük javítására és a bővülő és 

egyre inkább elérhető középosztály részévé válásra. 
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        A marxista elvek egyre csökkenő érvényességét olyan posztmarxista gondolkodók írták 

le, mint Cornelius Castoriadis (1922-97), Herbert Marcuse (1898-1979) és Thorstein Veblen 

(1857-1929), akik népszerűsítették a "szabadidős osztály" és a "feltűnő fogyasztás" fogalmát, 

amelyek helytállóbbnak bizonyultak, mint a régi ortodox marxista doktrína. Az egyetemes 

jóléti államrendszerhez való hozzáállást meg kellett változtatni. A kezdetben arra a 

feltételezésre alapozott, hogy a szerény és egyenlőségi juttatások megfelelőek lesznek, és 

olyan osztályszerkezetet feltételezett, amelyben a lakosság túlnyomó többsége szerény anyagi 

helyzetű ember volt. Hamarosan azonban ez nem felelt meg a posztindusztriális 

osztályszerkezet valóságának, amelyben a munkásosztály növekvő jóléte új középosztályt 

hozott létre, ami természetesen ahhoz a tendenciához vezetett, hogy a segélyek kiegészítésre 

kerüljenek. az egyetemes jóléti rendszerből eredő egyenlőséget magánbiztosítással 

egészítsék ki. Az eredmény az lett, hogy a jóléti államok "dualisztikussá" váltak, a szegények 

az államra, a jobb módúak pedig a piacra támaszkodtak. Az angolszász világban a kormányok 

megengedték a piacoknak, hogy kielégítsék a középosztály törekvéseit, bár ez azzal a 

hátránnyal járt, hogy a középosztály nem volt hajlandó továbbra is támogatni az egyetemes 

jóléti államok fenntartásához szükséges magas adókat. Az észak-európai országokban, például 

Svédországban és Norvégiában a rendszer másképp alakult, mivel maga az állam volt az, 

amely lehetővé tette, hogy a középosztály nagyobb jóléti juttatásokat várjon el és kapjon. Az a 

tény, hogy az állam progresszív visszatartások révén lehetővé tette és biztosította a piacon 

kívüli egyenlőtlen juttatásokat, itt azzal az előnnyel járt, hogy megőrizte a magas adók széles 

körű támogatását és fenntartotta a szolidaritást. 

 

b) A neoliberális reakció: A deregulációért folytatott harc (1980-2008) 

 

Az 1974-es olajválság azonban véget vetett Európa duzzadó jólétének, és a jóléti állam 

modelljének átértékelésére késztetett, amelyet fenntarthatatlannak tekintettek, mivel a 

kormányok felismerték, hogy a korlátlan gazdasági növekedés nem teszi lehetővé, hogy 

mindenki magasabb életszínvonalat élvezzen, a polgárok pedig kezdték tarthatatlannak találni 

az adóterheket. Ennek hátterében a berlini fal leomlása és a Szovjetunió eltűnése állt. Az USA 

megnyerte a hidegháborút, és sokan arra a következtetésre jutottak, hogy a szocializmus 

megbukott, és hogy a kapitalizmust fel kell szabadítani a közjólét által előírt korlátozások 

alól. 12 

       Alkotmánytörténeti szempontból a jóléti állam modelljét az 1980-as években Margaret 

Thatcher brit miniszterelnök (1979-90) és Ronald Reagan amerikai elnök (1981-9) 

konzervatív kormánya nyíltan bírálta és megkérdőjelezte. Mindkét vezető a "dereguláció" 

politikáját valósította meg, előnyben részesítve a magánkezdeményezést és a vállalkozást a 

gazdasági szférában, miközben visszaállították azt az elvet, hogy az állam szerepe nem az, 

hogy mindenki jólétét biztosítsa, hanem hogy elősegítse a jólétet azáltal, hogy lehetővé teszi a 

szabad piacoknak, hogy a jólét maximális szintjét hozzák létre az új munkahelyek létrehozása 

érdekében. E vezetők gazdasági tanácsadói és szövetségesei is gyorsan rámutattak arra, hogy 

a magánszektor sokkal hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodást kínál, mint az állami 

szervek. A gazdasági érdekek ezért a nyugati világban a dereguláció mellett kezdtek lobbizni, 

és a jóléti állammodell mély válságba került, amelyet máig nem sikerült kiheverni. 

 

(1) Posztindusztriális jóléti állam egy neo-oligarchikus társadalom számára? 

 

Bár az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az 1980-as években elfogadott 

deregulációs politikák rövid távon jelentős gazdasági prosperitást eredményeztek, hosszú 

távon azonban megnyitották az utat a "pénzügyi gazdaság" előtt, amely kezdett a gazdasági 

életben egyre inkább központi szerepet játszott, kiszorítva a valóban termelő ágazatokat és 
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tevékenységeket. Ennek következménye volt a 2007-ben a világon végigsöprő pénzügyi 

válság, amely 2008-ban a Lehman Brothers történelmi jelentőségű csődjéhez vezetett, és a 

világot súlyos világgazdasági válságba sodorta. A keynesi jóléti állammodell elleni reakció 

legrosszabb része azonban az volt, hogy nemcsak a nyugati gazdaságok strukturális 

egyensúlyhiányát, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek kifejezett növekedését is elősegítette, 

mivel a leggazdagabbak egyre gazdagabbak lettek, a középosztály helyzete stagnált, a 

szegények számának növekedése pedig riasztóan megnőtt. 2016-ban a statisztikák azt 

mutatták, hogy a világ népességének 1 százaléka birtokolta a vagyon 50 százalékát. A 

társadalmi egyenlőtlenségek tehát jelentősen megnövekedtek a társadalmakban annak 

következtében, amit Thomas Picketty francia közgazdász "az egyenlőtlenség 

gazdaságtanának" nevez. 

        E jelentős gazdasági és társadalmi átalakulások jogi és alkotmányos következménye az, 

hogy alkotmánytörténeti szempontból a demokratikus elvet az a veszély fenyegeti, hogy 

fokozatosan kiszorítja az oligarchia, mivel az 1980-as években kialakult hatalmas vagyonok a 

politikai osztállyal szövetkeztek. A demokráciák visszafejlődése a plutokráciává különösen 

akkor tűnik különösen egyértelműnek, amikor ezek az oligarchák nemzetközi fórumokon 

ülnek össze, hogy globális politikákat határozzanak meg, és a döntéseket olyan magánjellegű 

csoportok hozzák, amelyek igyekeznek elrejteni hatalmuk nagyságát. Ilyen például az 1973-

ban létrehozott Trilaterális Bizottság, a Bilderberg-csoport és a Davosi Fórum, amelyet Susan 

George "davosi osztálynak" nevez - olyan befolyásos nyomásgyakorló csoportok, amelyek 

világszerte döntő szerepet játszanak a kormányzati politika meghatározásában. Ma úgy tűnik, 

hogy az állam engedélyt adott magának arra, hogy egyoldalúan beavatkozzon az egyének 

életébe, az eszközöket az optimális erőforrás-gazdálkodás céljával igazolva, mintha egyfajta 

üzletember lenne. Egyesek azonban úgy vélik, hogy ez az előfeltevés veszélyes lehet, mivel 

ez a fajta beavatkozás végső soron a reprezentativitás, sőt, ha a végsőkig feszítjük a húrt, akár 

a demokrácia és a jogállamiság fölé is kerekedhet. Ez a tendencia magyarázza a populisták, a 

nyugati politikát megrázó mozgalmak terjedését, olyan meglepő eredményekkel, mint a 

Brexit és Donald Trump üzletember megválasztása az Egyesült Államok elnökévé, amely 

jelenség nagyrészt a hagyományos politikai berendezkedés elleni reakcióként magyarázható, 

amelyet az emberek felelősnek tartanak az ismétlődő gazdasági válságokért és a társadalmi 

egyenlőtlenségek drámai növekedéséért. 13 

 

(2) A jóléti állam újbóli megjelenése az "alapjövedelem" javaslatán keresztül? 

 

Mindezek fényében levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy a jóléti kapitalizmusnak el kell 

tűnnie? Talán nem. A világot 2008-tól kezdve megrázó, ismétlődő gazdasági válságok sok 

közgazdászt meggyőztek arról, hogy a teljes foglalkoztatás már nem lehetséges, ezért 

előálltak azzal az ötlettel, hogy az államoknak a társadalmi békét úgy kellene garantálniuk és 

megőrizniük, hogy a polgárokat egyetemes "alapjövedelemmel" támogatják, ami azt jelenti, 

hogy minden állampolgár vagy jogszerű lakos feltétel nélküli pénzösszeget kap a kormánytól 

vagy egy állami hatóságtól. Az ötlet nem új, hiszen eredetileg Thomas Payne (1737-1809) 

fogalmazta meg 1795-ben megjelent "Agrárigazságosság" című röpiratában. Payne ellenezte a 

földek igazságtalan felosztását, és azt az elképzelést terjesztette elő, hogy az államnak egy 

nemzeti alapból merítve minden föld nélküli polgárnak huszonegy éves korában fix 

pénzösszeget, ötvenéves kora után pedig egy kiegészítő összeget kellene biztosítania. És ezt 

nem jótékonyságként, hanem alapjogként. Ezt az elvet az 1970-es években a "szociális 

osztalék" gondolatával dolgozták ki, majd az 1980-as évek deregulációs időszaka után 

"alapjövedelemnek" nevezték el. 

       Ezt az elképzelést kezdetben baloldali közgazdászok támogatták, akik a köztulajdonban 

lévő vállalatok nyereségét "szociális osztalékként" az egész lakosság javára akarták 
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szétosztani. James Meade például ezt tekintette a teljes foglalkoztatottság visszaállításának 

egyetlen módjának, mivel ez arra kényszerítené a munkaadókat, hogy elég magas béreket 

fizessenek ahhoz, hogy vonzzák a munkavállalókat, akiknek köszönhetően alapvető 

szükségleteiket kielégítenék. 

      Érdekes megjegyezni, hogy még egyes jobboldali gazdasági nézeteket valló közgazdászok 

is úgy vélik, hogy egy általános, mindenki számára elérhető alapjövedelem bevezetése a drága 

jóléti szolgáltatások megszüntetésének, valamint az adók és a jóléti államokra jellemző 

nehézkes bürokrácia csökkentésének egyik módja. A jóléti állam, amely az 1980-as évek 

neoliberális hulláma után a kihalás szélén állt, ennek eredményeként újra megjelenhet. 

 

 

II. A jog "szerepe" a jóléti államban 

 

A jóléti állam jogtörténetének áttekintése nem korlátozódhat a jóléti állam elkerülhetetlen 

alkotmánytörténetére, amely a közhatalom gazdasági és szociális ügyekbe való növekvő 

bevonásáról szól, hanem a hagyományos politikai kérdések mellett néhány érdekes jogi 

kérdés vizsgálatát is magában kell foglalnia, mint például a szociális alapjogok alkotmányos 

elvként való felvételének legitimitásáról szóló vita. Fontos megemlíteni a változásokat is a 

jogforrások szerkezetének változásainál, amelyeket a jóléti állam megszilárdulása, 

pontosabban a kollektív munkaügyi megállapodások növekvő jelentősége, valamint a 

szerződéses megállapodásokból a törvényi szabályozássá válásuk hozott magával. A jóléti 

állam jogi konszolidációjának másik lényeges aspektusa a munkaügyi viták rendezésének 

sajátos módjának kialakulása, amely a munkavállalók és a munkaadók vegyes bizottságainak 

létrehozásával kezdődött, és amely egyes országokban utat engedett a speciális munkaügyi 

bizottságok létrehozásának, illetve az állami bírósági rendszereken belüli joghatóságoknak. 

Végezetül érdekes megemlíteni a szociális jognak mint az egyetemeken oktatott önálló jogi 

diszciplínának a megjelenését, amely állandó egyensúlyt teremt a közjog és a magánjog 

területei között. 14 

 

 

1. Harc a társadalmi polgárságért 

 

Ha a liberális laissez-faire modell szerint az állam elsősorban a védelemre, a közrend 

fenntartására és a közigazgatásra összpontosított, akkor a jóléti állam alapvető célja, hogy a 

polgároknak szociális segítséget nyújtson, azaz mindenki számára biztosítson valamilyen 

csekély segítséget, egy univerzális modell szerint, amelyet a Beveridge által elképzelt, az 

általános bevételekre kivetett demokratikus átalánydíjból finanszíroznak. Ez azt jelenti, hogy 

a jóléti állam modelljében a kormány felelősséget vállal mindenki jólétéért, és nem csak 

akkor, amikor a család vagy a piac csődöt mond. A valódi jóléti állam nem korlátozza 

elkötelezettségét a marginális társadalmi csoportokra, mint ahogyan az a klasszikus angol 

szegénytörvények megközelítésében történt. 

        Ezért fontos szem előtt tartani, hogy jogi szempontból a jóléti állam alapgondolata a 

"szociális állampolgárság", ami azt jelenti, hogy a "szociális jogok" a politikai jogokkal 

azonos státuszt kapnak. Ezek tehát az alapvető jogok második generációjává válnak. Ezeknek 

sérthetetlennek kell lenniük, és az állampolgárság alapján kell őket biztosítani. Ezt nevezik a 

marxista gondolkodók az egyének státuszának a piaccal szembeni "dekommodifikációjának". 

A Karl Polanyi által 1980-ban megalkotott és Gösta Esping-Andersen által továbbfejlesztett 

kifejezés arra az elképzelésre utal, hogy a kapitalizmus fejlődésével az emberek a piacokon 

"árucikké" válnak. "Árualapú státusszal" rendelkeznek. 
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       Jogi szempontból a "szociális állampolgárság" fogalmának bevezetése azt jelenti, hogy az 

egyének elveszítik puszta "árucikk státuszukat", és elérik a "dekommodifikációs" szakaszt, 

ami azt jelenti, hogy egy személy a piacra való támaszkodás nélkül is meg tud élni, mivel 

törvényes joga van egy bizonyos szintű jóléthez. Az állam fő szerepe tehát az, hogy a 

polgárokat felszabadítsa a piaci függőség alól. Ahogy Esping-Andersen megerősíti, ebből a 

szempontból az optimális jóléti állam az, amelyben a polgárok szabadon kivonulhatnak a 

munkából, ha ezt szükségesnek tartják, anélkül, hogy a foglalkoztatás, a jövedelem vagy az 

általános jólét esetlegesen csökkenne. 

       Ez a "társadalmi állampolgárság" fogalma, amelyet T. H. Marshall alkotott meg 

Citizenship and Social Class (1950) című nagyszabású művében, amelyben azt állítja, hogy 

nincs jóléti állam, ha nincsenek szociális jogok. Vagyis a szociális jogokat az állampolgárság 

alapján adják, és ugyanolyan sérthetetlenek, mint a politikai alapjogok. Neville S. Harris ezt 

nevezi a "szociális jogok alkotmányozásának". 15 Ennek a felfogásnak az eredménye, hogy a 

"szociális jogok" bekerültek néhány modern alkotmányba. A német és az olasz alkotmányban 

egyértelműen nem ez a helyzet, de igaz az 1958-as francia alkotmányra, amely elismeri az 

1946-os alkotmány preambulumának érvényességét az alapvető jogok tekintetében, beleértve 

a politikai jogok mellett a "droits sociaux"-t is. Ez nemcsak a klasszikus sztrájkhoz és 

szakszervezeti tagsághoz való jogokra vonatkozik, hanem az úgynevezett "rendes jóléti 

jogokra" (droits créances) is, mint például a munkához, az egészségügyi ellátáshoz, az 

oktatáshoz, a lakhatáshoz stb. való jog. Ugyanezen a vonalon az 1978-as spanyol alkotmány 

is elismeri az alapvető jogoknak ezt a kategóriáját a 3. fejezetében, amely a szociális és 

gazdaságpolitika irányadó elveinek (principios rectores) van szentelve (különösen a 41-43. 

cikkek). Ez a tendencia európai szintűvé vált: az Európai Unió 2000-ben kihirdetett és a 

Lisszaboni Szerződés 2009-es ratifikálása óta kötelező érvényű Alapjogi Chartájának 14. 

cikke utal az oktatáshoz való jogra, 15. cikke pedig16a foglalkozás megválasztásához és a 

bármely tagállamban való munkavállaláshoz való jogra. 17 

 

 

2. A jóléti állam jogi forrásai: Jogalkotási szabályozás kontra kollektív alku 

 

A jóléti állam a jogforrások szerkezetére is fontos hatással van. Általánosságban elmondható, 

hogy a kontinentális Európa polgári jogi rendszereiben a jóléti állam alapvetően a 

törvényhozás által alkotott jogszabályokra támaszkodik, míg a common law országokban a 

munkaadók és a munkavállalók közötti jogviszonyt inkább a törvények határozzák meg. Itt a 

kollektív alku elve határozza meg, amely a szerződéses elvekre támaszkodik, és nem a 

parlament vagy a kormányzat írja elő. 

 

a) A törvény által előírt jóléti állam 

 

Ha a jóléti államot a piac (tulajdon) és az állam (demokrácia) közötti konfrontáció 

eredményének tekintjük, akkor a jogalkotás a piac ellenére a polgárok jóléti támogatásának 

jogi eszközévé válik. Ezért van az, hogy ma, mint tudjuk, a posztindusztriális korszakban a 

neoliberálisok harcolnak a "szabályozás" ellen, mivel azt a jóléti állam fő jellemzőjének 

tekintik, amely szerintük pénzügyileg fenntarthatatlan. A laissez faire mellett kiáltva úgy 

vélik, hogy az állami beavatkozás (szabályozás) veszélyes, mivel megnyomorítja a 

szabadságot és a hatékonyságot. 

       Az ellenkező oldalon a szociáldemokraták úgy vélik, hogy a jólét alapvető eszközeinek 

piacra támaszkodása problematikus, mivel a piacok hajlamosak a tőkefelhalmozódást 

elősegíteni és az osztályok közötti megosztottságot súlyosbítani. Rámutatnak arra, hogy a 

gazdasági "liberálisok" elárulják a be nem avatkozás melletti elkötelezettségüket, amikor 
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támogatják a parlamentet és így a politikai hatalmat ellenőrző pénzosztálynak nyújtott 

mentőcsomagokat és támogatásokat. Úgy vélik, hogy a laissez-faire modell természetszerűleg 

egyenlőtlenséget szül, és nem biztosít elidegeníthetetlen jogokat. Ezért a közhatalomnak be 

kellene avatkoznia, és olyan jogszabályokat kellene alkotnia, amelyek a gazdasági 

hatékonyság előfeltételeként felszámolják a szegénységet és a munkanélküliséget, és 

csökkentik a társadalmi megosztottságot, valamint biztosítják, hogy a munkavállalók 

rendelkezzenek olyan szociális erőforrásokkal (egészségügy, oktatás), amelyek lehetővé 

teszik számukra a politikai részvételt állampolgárként. 

        Ebből a szempontból minden országban felvázolhatnánk a jóléti állam jogtörténetét, ha 

megvizsgálnánk minden olyan jogszabályt, amelynek célja, hogy a munkavállalók javára, 

vagy tágabb megközelítésben a szociálisan hátrányos helyzetűek javára bizonyos 

korlátozásokat írjon elő a munkaadók számára. Ezzel szemben neoliberális megközelítésben 

vizsgálhatnánk a deregulációt is. Ebben az összefüggésben a jóléti állam jogtörténetének 

tartalmaznia kell azokat a körülményeket, amelyek a konkrét törvényhozás általi 

jóváhagyáshoz vezettek, valamint a végrehajtásuk következményeit, hogy megértsük, hogy a 

törvény úttörő volt-e, vagy egy már meglévő társadalmi helyzetet ratifikált. 

       A törvény által előírt jóléti állam víziója a polgári jog országaiban klasszikusnak számít. 

Ezt a megközelítést követi például Jean Pierre Le Crom (1988) munkája, amelyben a francia 

munkajog történetét tizenhét alapvető jogszabály tanulmányozásából vezeti le, kezdve az 

1791-es Allarde-Le Chapelier-törvénytől, amelyet a francia forradalom kezdetén, a 

konzervatív szakasz idején az Alkotmányozó Gyűlés hagyott jóvá, egészen az 1982-3-as 

Auroux-törvényekig, a szocialista François Mitterrand első elnöksége idején. Ezeknek az 

alapszabályoknak számos különböző célja van. Egyesek korlátozzák a munkafeltételeket: az 

1906-os törvények heti pihenőidőt írtak elő, az 1919-es törvény nyolc órára korlátozta a napi 

munkaórák számát, az 1841-es, 1874-es és 1892-es törvények pedig a nők és gyermekek 

munkáját korlátozták. Néhány más törvény más célokat tűzött ki: az 1884. évi törvény a 

szakmai szakszervezetek engedélyezéséről, a törvény a munkahelyi balesetekről szóló 

1898-as törvény, a kollektív tárgyalásokról szóló 1936-os törvény, Petain 1941-es Munkajogi 

Chartája és a munkástanácsokról szóló 1945-ös törvény. 

 

b) A jóléti állam mint a kollektív alku eredménye 

 

A jóléti államjog kialakításának egy másik megközelítése nemcsak a törvényekre 

támaszkodik, hanem a munkavállalók és a munkaadók magánkezdeményezésére is, a 

"kollektív megállapodások" révén. Ezt az új jogforrást, amely ma is központi szerepet játszik 

az európai munkajogban, először 1919. március 25-én egy francia törvény adta jogi érvényre. 

Ezt követte a weimari Németország, amely bevezette a "kollektív munkajogot", amelyet a 

társadalmi erők közötti, állami felügyelet alatt álló kölcsönhatás termékének tekintettek, és 

amely fokozatosan felváltotta a német munkajog hagyományos megközelítését, amelyet a 

munkaadók és a munkavállalók közötti szerződéses szabadság eredményeként képzeltek el. 

        A kollektív alku fogalma köré szerveződő munkajog ötlete eredetileg Otto Kahn-

Freundnak (1900-79) köszönhető. Frankfurtban született zsidó szülők gyermekeként, és 1929-

ben, a weimari rezsim idején lett munkaügyi bíró Berlinben. A nácizmus térnyerésével, Hitler 

hatalomra jutásának előestéjén nagyon kritikusan viszonyult a Reichsarbeitsgerichthez, 

Németország legfelsőbb munkaügyi bíróságához. Tette ezt egy úttörő jelentőségű cikkében 

1931-ben, amelyben azt kifogásolta, hogy a bíróság náci fordulatot vett.18 Kahn-Freund 

nézeteit természetesen elutasította a Német Jogi Akadémia és a szakszervezetek, amelyeket 

ekkorra már egyre inkább a rezsim irányított. Amikor Hitler 1933-ban Reichskanzler lett, 

Kahn-Freund elhagyta Németországot, és Angliába utazott, ahol a London School of 

Economics hallgatója lett. Később, 1936-ban ott tanársegéd, 1951-ben pedig rendes 
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professzor lett. Szakmai pályafutását az Oxfordi Egyetemen fejezte be az összehasonlító jog 

professzoraként, és a brit munkajog megalapítójának tekintik. 

       Kahn-Freund egy másik, 1932-es cikkében azt írta, hogy a munkajog funkciója az általa 

"munkajognak" nevezett jogalkotásról a weimari köztársaság idején kialakított kollektivista 

munkajogi rendszerhez hasonló kollektív munkajogi rendszer létrehozására irányult.19 -20 

Kahn-Freund a magánjog Karl Renner által képviselt szociális szemléletétől eltérve úgy vélte, 

hogy a munkajog központi célja a munkaadók és a munkavállalók közötti egyensúly 

fenntartása. Ezért ő lett a kollektív felfogás fő képviselője, amely a munkajognak az 1945-től 

az 1960-as évekig Európában uralkodó formája, és amely szerint a jog egyrészt a munkaadók 

és a munkavállalók közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyokat kívánta helyreállítani, másrészt 

pedig a munkaadók és a szakszervezetek közötti elkerülhetetlen érdekellentétek feloldásához 

szükséges mechanizmusokat kívánta biztosítani. 

       Későbbi éveiben azonban Kahn-Freund kezdett elgondolkodni azon, hogy az 

egyezményes munkajog mint társadalmi eszme továbbra is érvényes-e. Valójában az 1960-as 

évek végétől 1980-ig a munkajog irányvonala eltolódott, mivel annak társadalmi funkciója 

akkoriban kevésbé volt fontos, mint a kollektív szerződéskötés inflációs következményeinek 

ellenőrzésének szükségessége, és az infláció megakadályozása lett a legfontosabb, ami a 

társadalmi szabályozást illeti. 

        A dolgok 1979-től kezdve rosszabbra fordultak, amikor Margaret Thatcher lett a brit 

miniszterelnök, és kormánya elutasított minden politikai elkötelezettséget a kollektív alku 

mellett. Az eredmény az 1980-2-es foglalkoztatási törvények voltak, amelyek eltörölték a 

tisztességes bérekről szóló határozatokat, és felszámolták a brit munkajog már meglévő 

struktúráit. 1980-tól a 2008-as válságig tehát a jogszabályokat arra használták, hogy aláássák 

a szakszervezetek és a munkavállalói csoportok munkabeszüntetési képességét, és 

csökkentsék tárgyalási erejüket. A Thatcher asszony és John Major vezette neoliberális brit 

kormányok új prioritása - amelyet részben Tony Blair munkáspárti vezető is támogatott - a 

törvényi szabályozás piac általi ellenőrzése volt. Ezért igyekeztek minimalizálni a 

foglalkoztatási támogatásokat nyújtó állami politikákat, mivel a gazdasági növekedés 

elsőbbséget kapott a szociális intézkedésekkel szemben. 

 

 

3. Egy sajátos eljárás a jóléti állam konfliktusainak megoldására 

 

A jóléti állam jogi kialakításának jogalkotási és kollektivista megközelítése hamarosan 

kiegészült azzal, amit Gunther Teubner "a jóléti állam határairól szóló általános vita 

jogtudományi változatának" nevez, amely dimenzió az intervenciós állam és a jogállamiság 

közötti összeütközés eredménye. Ebből a szempontból a konfliktusokat a kormányzati 

politikák, valamint az általános társadalmi és gazdasági fejlődés folyamatosan generálja. Ezért 

a munkaügyi konfliktusok megoldása a jóléti állam történetének egyik fő jogi kérdését képezi. 

A legrégebbi megközelítés szerint a munkaügyi konfliktusokat magánjellegűnek tekintették. 

Mint ilyenekkel a rendes bíróságoknak kellett foglalkozniuk. Ennek eredményeként a 

munkáltatók általában erősebb helyzetben voltak az Ancien Régime bírái előtt. 

 

a) A Conseil de Prud'Hommes megközelítésétől a vegyes tanácsokig 

 

A munkaviszony leggyengébb elemének, a munkavállalónak a védelmének szükségessége 

már korán a konfliktus tárgyalásos megoldásához vezetett, a "tanács" (Conseil de 

prud'hommes) létrehozásával, amelyet részben Napóleon hozott létre először 1806-ban. Az 

elképzelés az volt, hogy a munkások és a munkaadók vegyes tanácsát hozzák létre. 

Természetesen kezdetben, a napóleoni előzményekben a jó emberek tanácsait többnyire a 
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munkáltatók alkották meg. Franciaországban csak az 1848. május 27-i statútum után alakult 

meg először a kiegyensúlyozott, munkáltatói és munkavállalói paritással rendelkező 

munkástanács - ez az elv ma is a munkaügyi konfliktusok megoldásának alapját képezi, mivel 

Franciaországban még mindig nincs külön állami munkajogi joghatóság. A Conseil de 

prudhommes határozatai közvetlenül a rendes felsőbb francia polgári bíróságokhoz fordulnak. 

        A vegyes munkaügyi esküdtszékek francia rendszerét részben átvették Mussolini 

Olaszországában és Spanyolországban Primo de Rivera diktatúrája idején, a korporatista 

állammodell létrehozásának keretében. Gosta Esping Andersen szerint ez Bismarck és von 

Taaffe Sozialstaatjának közvetlen következménye volt, egy olyan modellé, amelynek 

gyökerei a régi céhes hagyományokhoz vezethetők vissza, és amely egy olyan erősen 

rétegzett társadalomhoz illeszkedett, amelyben a különböző osztályok és státuszcsoportok 

számára különböző jogszabályok léteztek, amelyek mindegyike saját jogokkal és 

kiváltságokkal rendelkezett. Ez a korporatista állam a társadalmi harmónia megteremtését is 

célozta a monarchia vagy a központi államhatalom iránti egyéni lojalitás kialakításával. 

 

b) A szociális közjog felé 

 

A következő lépés egy sajátos állami munkaügyi joghatóság létrehozása volt, amely tendencia 

a weimari Németországban kezdődött a munkaügyi konfliktusok megoldására szolgáló sajátos 

eljárás kidolgozásával, az üzemi tanácsról szóló törvénnyel (1920), a közvetítési törvénnyel 

(1923) és végül 1926-ban egy különálló és sajátos munkaügyi joghatóság létrehozásával. 

Mussolini Olaszországában ugyanezt a mintát követték, a "munkaügyi bíróság" (Magistratura 

del lavoro) létrehozásával 1927-ben. Spanyolországban Franco megszilárdította a sajátos 

joghatóság elvét, amelynek célja a munkavállalók védelme volt a munkáltatóikkal szemben: a 

Magistratura del trabajo, amelyet 1938. május 13-án hozott létre rendelet, és 1940. október 

17-én szerves törvény útján szilárdított meg, amely az új bíróság feladatait a foglalkoztatással 

kapcsolatos viták rendezésére egyedül jogosult intézményként határozta meg. Ez a rendszer 

ma is érvényben van. 

 

 

4. A tudományos szociális jog megjelenése 

 

Mindezek az átalakulások magyarázzák a szociális jog területén a tudományos irodalom 

fejlődését, 21amely kezdetben Németországban, különösen 1919 után terjedt el. Egyrészt 

azért, mert a gyakorlat egyre több és szisztematikusabb törvényhozási kiadást igényelt a 

témában, de a szociális jogszabályokhoz fűzött kommentárokat is - mint amilyen az Üzemi 

Tanácsról szóló, 1920. február 4-i törvényhez. A szociális jog hamarosan a német 

egyetemeken is elterjedt, a magánjog területén dolgozó jogászok és a szakszervezeti jogászok 

tanításai révén, de az első globális szerződésekkel is, amelyeket olyan jeles közjogi jogászok 

írtak, mint Erwin Jacobi, a Grundlehren des Arbeitesrechts (Lipcse 1927) szerzője és a 

Lipcsei Munkajogi Intézet alapítója. Ebben a tudományos szférában nagy vita alakult ki a 

munkajog professzorai között, akik úgy vélték, hogy területüknek a magánjog területén kell 

maradnia, és azok között, akik erőteljesebb állami beavatkozást szorgalmaztak. A 

hiperinfláció (1921-4) és az 1929-es válság a nélkülözhetetlen állami beavatkozás felé 

billentette a mérleg nyelvét. 22 

        A különböző európai egyetemeken hamarosan megjelennek a szociális jogra szakosodott 

professzorok. Említettük Otto Kahn-Freund döntő szerepét a brit munkajog második 

világháború utáni fejlődésében, de nem ő volt az egyetlen. Olaszországban a szociális jogot 

mint tudományos területet kezdetben Lodovico Barassi professzor (1873-1961) fejlesztette 

ki23, aki 1928-tól az első olasz munkajogi professzor volt. Spanyolországban Eugenio Pérez 
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Botija professzor (1910-66) volt az első, aki Curso de Derecho del Trabajo (1948) című 

művében kidolgozta a spanyol munkajog tudományos megközelítését. Franciaországban a 

szociális jog nagy tudósa Gérard Lyon-Caen professzor (1919-2004) volt, aki úgy vélte, hogy 

a jognak erőteljesen védenie kell a bérmunkásokat és a szakszervezeteket, és garantálnia kell 

egy általános szociális biztonsági rendszert. Egyébként döntő hatással volt a 

közszabadságokat és a foglalkoztatást szabályozó Aubry-törvényre (1998-9), amely 

szocialista kezdeményezés volt, és amely harmincöt órára csökkentette a heti munkaidőt. 

 

 

III. Következtetés 

 

A szegényeket a nyugati társadalmakban marginális csoportnak tekintették, és nem tekintették 

a kormányzat prioritásának egészen a "szociális kérdés" megjelenéséig, amely az ipari 

forradalom és a laissez-faire állammodell következménye volt, amelynek keretében a gazdag 

oligarchia végül a kormányzatot irányította. Ez lehetővé tette hatalmas vagyonok 

felhalmozását, szemben a legnagyobb szegénységben tengődő embertömegekkel. 

Mindazonáltal a szocializmus, a társadalmi egyenlőség helyreállítása érdekében indított 

nemzetközi politikai mozgalom révén először szerveződtek meg politikailag a rászorulók. 

Bismarck konzervatív reakciója igyekezett megakadályozni a társadalmi diadalmenetet, a 

forradalmat a kötelező társadalombiztosítás bevezetésével, amelyet maguk a munkások 

finanszíroztak, míg David Lloyd George az első állam által finanszírozott szociálpolitikát 

dolgozta ki. 

       Az állam laissez-faire modelljének összeomlása az első világháborút követően a szociális 

ügyekbe való állami beavatkozás szintjének jelentős növekedését eredményezte. Szovjet-

Oroszország mellett a fasiszta és a náci rezsimek is igen ambiciózus szociálpolitikát fogadtak 

el a szegények védelmére a "korporatizmus" révén, amely doktrína elutasította az 

osztályharcot, és a munkaadók és a munkavállalók közötti együttműködés eszméjével 

helyettesítette azt. A demokratikus rezsimek, amelyek a két világháború közötti időszakban 

sokkal kevésbé voltak aktívak a szociálpolitika megvalósításában, mint a totalitárius 

rendszerek, 1945 után sokkal elkötelezettebbek lettek a jóléti kezdeményezések iránt, mivel a 

jóléti állam a szociális kérdésre adott demokratikus válasz lett. Az 1980-as évekig a legtöbb 

európai országban a Beveridge-modellt követve általános jóléti rendszert hoztak létre, aminek 

az volt a jelentős következménye, hogy a középosztály először kezdett közvetlen adót fizetni, 

és az állami pénzügyi források nagy részét a közjóléti programok fenntartására fordították. 

Ezért egyes szerzők úgy vélik, hogy az 1970-es évekig nem beszélhetünk valódi jóléti 

állammodell létezéséről. 

       Az 1974-es olajválság után a jóléti állam költségei kezdtek tarthatatlanná válni, és a kelet-

európai szocialista rendszerek bukása megnyitotta az utat a kormányok előtt az 

adócsökkentéshez és a szociális kiadások csökkentéséhez. A huszonegyedik század első 

évtizedében a neoliberalizmus a jóléti védelem csökkenéséhez, valamint a gazdasági 

különbségek és a társadalmi feszültségek drámai növekedéséhez vezetett, bár a jóléti állam 

még mindig visszatérhet, köszönhetően az olyan javaslatoknak, mint az egyetemes 

alapjövedelem. 

        A jóléti állam alkotmányos múltja mellett számos alapvető vonatkozásban is hatással 

volt az európai jogrendszerekre: a szociális jogok "alkotmányos alapokra helyezése" néhány 

európai országban, sőt 2009-re az Európai Unióban is megtörtént; a kollektív alku elve a 

kormányok által elfogadott jogszabályok mellett jogforrásként működik; a munkaügyi 

konfliktusok megoldására szolgáló sajátos állami szociális joghatóságok néhány országban 

felváltották a hagyományos, a munkavállalók és a vezetők képviselőiből álló vegyes 

bizottságokat, bár ez a forma más országokban fennmaradt az Európai Unióban, pl. 
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Franciaországban; és végül a weimari Németországban úttörő szerepet játszó tudományos 

szociális jog az Egyesült Királyságban és a legtöbb európai jogi egyetemen is elterjedt. 
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                    44. A kötelmi jog: az angol-amerikai perspektíva 
                                                    Michael Lobban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Az angol-amerikai kötelmi jog az 1800 utáni két évszázadban a társadalmi és gazdasági 

változások, valamint a jogi intézmények és doktrínák változásai miatt alapvetően átalakult. A 

szerződési jogban a XIX. századi jogászok egyre inkább arra törekedtek, hogy a jogi 

szabályokat koherens racionális keretbe helyezzék (az akaratelméleten nyugvó kontinentális 

modellek által inspirálva), bár hamarosan rájöttek, hogy ez az elmélet számos szerződési 

doktrínát nem tud megmagyarázni. A kártérítési jogban a jogászok szintén megosztottak 

voltak abban a kérdésben, hogy a kártérítés alapjául szolgáló egységes elveket fel lehet-e 

fedezni, és az ilyen elvek megtalálására irányuló formalista törekvéseket a realisták 

megkérdőjelezték, akik szerint a kártérítés valójában "álruhás közjog". Az alapelvek keresését 

a jogalap nélküli gazdagodás kutatói is folytatták, először az Egyesült Államokban, majd 

Angliában; bár a kötelezettségek más területeihez hasonlóan a huszadik század végére nem 

alakult ki konszenzus arról, hogy ez lehetséges-e. Az alapelvek keresése nem volt lehetséges. 

 

Kulcsszavak: szerződés, deliktum, kötelezettségek, jogalap nélküli gazdagodás, formalizmus, 

realizmus, common law 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az 1800 utáni két évszázadban az angol-amerikai kötelmi jog alapvetően átalakult.1 Szemben 

az alkotmányjoggal, a földjoggal, sőt még a büntetőjoggal is, amelyek anyagi jogi alapelveit 

olyan általános művekben fektették le, mint például Blackstone kommentárjai, 1800 előtt 

nagyon kevés szisztematikus gondolkodás folyt a kötelmi jogról, amelyet inkább a 

jogérvényesítésre szolgáló jogorvoslatok szempontjából tárgyaltak. A XVIII. század végétől 

kezdve azonban, és a csúcspontját elérve egy évszázaddal később, a jogászok olyan 

alapelveket kezdtek keresni, amelyek magyarázatot adhatnak a kötelem különböző 

aspektusaira, a kötelmi jog, a szerződéses jog, a deliktuális jog és a jogalap nélküli 

gazdagodás kérdéseire. A korábbi időszakban kezdődött elméleti fordulat a huszadik 

században is folytatódott, bár a jogászok egyre kevésbé bíztak abban, hogy egyetlen átfogó 

magyarázó elméletet tudnak felfejteni. 

         A kötelmi jogról való gondolkodás átalakulását a kontextuális változások indukálták, 

mind a társadalom egészében, mind a jogi szférában. A gyors gazdasági növekedés és a városi 

terjeszkedés korában a Westminsterben működő felsőbb bíróságokhoz érkező peres ügyek 

száma a tizennyolcadik századi visszaesés után gyorsan növekedni kezdett. 2A peres ügyek 

jellege és mennyisége is megváltozott. A XVIII. század végén és a XIX. század elején a 

kereskedelmi ügyek aránya megnőtt, és a bírák Lord Mansfieldtől Lord Ellenborough-ig 
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kulcsszerepet játszottak a kereskedelmi jog új szabályainak kialakításában. A század közepén 

viszont a fogyasztókkal és részvényvásárlókkal kapcsolatos ügyek száma is megnőtt. A 

bíróságokon megnőtt a közszférában, különösen az utakon bekövetkezett balesetekből eredő 

ügyek száma is, ami új kérdéseket vetett fel annak meghatározásával kapcsolatban, hogy ki 

legyen felelős az ebből eredő károkért. 

        Míg a kora újkorban a paradigmatikus kártérítési igény egy olyan félre vonatkozott, 

akinek a magánterületére egy másik fél behatolt, addig a 19. században a figyelem 

gyakrabban összpontosult a kollektív terekben történő ütközések által okozott károkra. Ezek a 

fejlemények egy viszonylag gyenge állam kontextusában zajlottak, amely inkább a 

bíróságokra bízta az érdekeikkel ütköző felek közötti viták rendezését és a tevékenységük 

összehangolására vonatkozó szabályok kidolgozását. Egy olyan korszakban, amelyben a 

politikai döntéshozókra nagy hatással voltak a klasszikus laissez-faire közgazdászok 

elméletei, a kormányoktól inkább azt várták, hogy a semleges gazdasági törvények 

mechanikus működése elől elhárítsák az akadályokat, mintsem hogy aktív szociális vagy 

gazdaságpolitikával avatkozzanak be. A 3magánjogot olyan semleges mechanizmusnak 

lehetett tekinteni, amelyben az egyes racionális gazdasági szereplők összehangolhatják 

tevékenységüket. Ahogy a közgazdászok a politikai gazdaságtan tudománya mögött 

meghúzódó racionális elveket keresték, úgy a jogászok a jogtudomány mögött meghúzódó 

racionális elveket keresték. 

        A huszadik század elejére a politikai és ideológiai környezet megváltozott. A laissez-

faire állam alapjául szolgáló individualizmus egyre inkább támadás alá került, és az állam 

egyre inkább beavatkozott olyan ügyek szabályozásába, amelyeket addig a magánjogi 

rendezésre bíztak. Az államot sokkal jobban kezdték érdekelni az olyan kérdések, mint a 

környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és a munkáskártérítés. Angliában a huszadik század 

elején alakultak ki a társadalombiztosítási rendszerek, amelyek 1948-ban a következő 

rendszer bevezetésében csúcsosodtak ki a "jóléti állam" bevezetésében. A jóléti és 

kollektivizmus nem szorította ki a magánjogot, hanem új kérdéseket vetett fel annak 

szerepével és funkciójával kapcsolatban. Az individualista modellek, amelyeken a XIX. 

század későbbi magánjogi elméletek alapultak, sokkal kevésbé tűntek megfelelőnek egy olyan 

társadalom számára, amelyben a gyenge fogyasztókat úgy tekintették, mint akiknek olyan 

védelemre van szükségük a vállalati eladókkal szemben, mint a kereskedelmi vásárlóknak, és 

amelyben a legtöbb baleset ellen biztosítva volt. Ezekben a változó kontextusokban az 

elméletalkotók elkezdték újragondolni mind a közjog, mind a magánjog közötti kapcsolatot, 

jogorvoslatokat, valamint azt, hogy a magánjogról alkotott XIX. századi elképzeléseket 

alátámasztó individualista elméletek továbbra is érvényesek-e. 

       A tizenkilencedik századi fejlemények a jog területén belül az elméleti gondolkodás új 

formáit is létrehozták. Először is, a tizenkilencedik század közepén egy sor eljárási reformot 

hajtottak végre, amelyek arra késztették a jogászokat, hogy új módon gondolkodjanak az 

anyagi jogról. David Dudley Field 1848-as New York-i polgári eljárásjogi reformja nyomán 

az amerikai államok fele 1870-re eltörölte a régi keresetformákat. Angliában az 1852 és 1875 

közötti reformok sorozata ugyanezt a hatást váltotta ki. A technikai formák által biztosított 

keret megszüntetése, amelyeken keresztül az ügyvédek addig a jogot érzékelték, arra 

kényszerítette őket, hogy más módokat keressenek az anyag rendszerezésére. Frederick 

Pollock szerint ezekben az években kezdődött az "elvek valóban tudományos feldolgozása". 

4E reformhoz kapcsolódott a törvényszéki és a méltányossági bíróságok egyesítése felé 

irányuló mozgalom, amely szintén New Yorkban kezdődött (1846-ban), és Londonban az 

1873-5. évi Judicature Acts (bírói törvények) révén ért véget. A kötelmi jogot nemcsak a 

keresetformák sokfélesége tagolta. A törvény és a méltányosság eltérő eljárásai miatt, 

valamint amiatt, hogy a common law képtelen volt "megvizsgálni a felek lelkiismeretét" egy 

olyan korban, amikor a felek nem voltak jogosultak a bizonyításra, számos szerződéses vitás 
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ügyet vagy a jogalap nélküli gazdagodás visszafordítására irányuló igényt a Court of 

Chancery elé terjesztettek, és a jogtudósok egyszerűen a méltányossági joggyakorlat egyik 

aspektusaként kezelték őket. A bíráskodás egyesülésével a jogászok képesek voltak általános 

elveket keresni, amelyek mind a jogi, mind a méltányossági doktrínákra támaszkodtak. 

       A másik jelentős fejlemény a jogi területen belül a jogi oktatás reneszánsza volt 

Angliában és Amerikában egyaránt. Az angol jogi oktatás a későbbi tizenhetedik század óta 

hanyatlásban volt, de az 1840-es években a reformerek filozofikusabb és tudományosabb 

képzést kezdtek követelni a barristerek számára. A reformok szerény sorozata következett: 

1852-ben az Inns of Court öt olvasót nevezett ki, 1872-ben pedig kötelező vizsgákat vezetett 

be. Az ősi egyetemeken is történtek erőfeszítések a jogi képzés újjáélesztésére, különösen az 

1870-es években. Oxford számos kiváló jogtudóst, köztük Frederick Pollockot, W. R. Ansont 

és A. V. Diceyt nevezte ki professzori székébe, 1885-ben pedig megalapították az első angol 

jogi folyóiratot, a Law Quarterly Review-t. A jogi folyóiratot, amely a joggal foglalkozott. A 

tizenkilencedik század végén az amerikai egyetemeken sokkal erőteljesebben virágzott a 

jogtudomány tudományos tanulmányozása, különösen azt követően, hogy Christopher 

Columbus Langdellt 1870-ben kinevezték a Harvard jogi karának dékánjává. Langdell a 

Harvardon egy tekintélyes tudóscsoportot gyűjtött össze, köztük Oliver Wendell Holmes, 

James Barr Ames, William Keener, Samuel Williston és John Wigmore. Ezek a tudósok a 

tanteremben és nyomtatásban is arra vállalkoztak, hogy feltárják a szokásjog elveit, és 

megmutassák a magánjogi esetek eredendő racionalitását és logikáját. 

       Míg az angol egyetemeken a jogi karok viszonylag gyengék maradtak, az amerikai jogi 

oktatás a huszadik században tovább virágzott. Egy olyan országban, ahol a common law 

szabályait számos különböző joghatóságban alkalmazták, az akadémiai jogászok nagyobb 

befolyást tudtak gyakorolni, mint a központosítottabb angol bíráskodásban. Ez még inkább 

így volt azután, hogy 1923-ban megalakult az Amerikai Jogi Intézet, amely vállalta a 

feladatot, hogy a bonyolult és rendezetlen common lawt a joghatóságok között alkalmazott 

elveket egy elvszerű formába foglalják. Az 1920-as és 1930-as években ez a testület egy sor 

"újrafogalmazást" készített a magánjog alapvető területeiről, többek között a szerződésről, a 

kártérítésről és a kártérítésről, amelyek nagy hatásúnak bizonyultak. Ezzel egyidejűleg a 

jogtudomány Langdelli-féle "formalista" modellje - amely a jogot autonóm technikai 

tudománynak tekintette, amelynek elveit az esetjogból indukciós eljárással lehetett 

megállapítani - támadás alá került, különösen a realista tudósok részéről, akik szkeptikusak 

voltak az elvont doktrinális tanulmányok értékét illetően, és akiket sokkal inkább érdekelt a 

jog tényleges működése, valamint a jog mint a politika eszközeinek működése. A realisták 

hatására az amerikai jogtudomány egyre inkább a közjogi kérdésekre összpontosított, a 

doktrinális magánjogi tudomány pedig relatív hanyatlásnak indult. Ezzel szemben Angliában, 

ahol az egyetemi jogtudomány az 1960-as évekbeli egyetemi terjeszkedés nyomán 

virágzásnak indult, de ahol a realizmus sokkal kisebb befolyással bírt, a magánjogtudomány 

virágzásnak indult. 

        Bár a vizsgált időszakban forradalmasították a kötelmi jog elméleti felfogását, komoly 

túlzás lenne azt állítani, hogy a tudósok csak ebben a korszakban fedezték fel az olyan 

különálló témák létezését, mint a szerződés és a kártérítési jog. Az ügyvédek már régóta 

ismerik a szerződés és a deliktum közötti különbséget, mivel a perindítási szabályok 

megtiltották, hogy a felek "szerződéses" és "deliktuális" keresetformákat egyesítsenek.5 

Mindazonáltal a kötelmi jog különböző részeinek elméletalkotása eltérő ütemben és időben 

zajlott. A szerződésszegések orvoslására szolgáló különféle keresetformák létezése ellenére az 

angol jogászok már egy évszázaddal a vizsgált időszak kezdete előtt tudatában voltak a 

szerződés fogalmi egységének. Ezzel szemben a tizennyolcadik századi jogászok nem láttak 

fogalmi egységet a kártérítési jogban: inkább úgy látták, hogy a common law a jogsérelmek 

sokféle jogorvoslati lehetőséget biztosít a jogsérelmek eltérő halmazára. Holmes még 1871-
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ben is azt mondhatta, hogy a kártérítés "nem a megfelelő tárgya egy jogi könyvnek", mivel a 

helyreállított károkat a birtokháborítás, a per és a tresver különböző cselekményei által 

orvosolt károknak kevés közös vonásuk volt egymással.6 Ezen a területen a keresetformák 

eltörlése kellett ahhoz, hogy a gondolkodókat a mögöttes elvek keresésére ösztönözze. Még 

hosszabb időbe telt, amíg a jogalap nélküli gazdagodásról elméletet alkottak; sőt, sok jogász 

még a huszadik században is azzal érvelt, hogy a szerződés és a kártérítési ügyek felosztása a 

kötelmi jog egészét leképezte. Csak amikor a jogászok elkezdtek a common law és a 

méltányossági jog határain túlra tekinteni, akkor kezdett feltérképeződni egy új terület. Ha e 

három terület mindegyikén a magánjogi teoretikusok olyan elveket kerestek, amelyek 

megmagyarázzák a szóban forgó doktrína természetét és hatókörét, a huszadik század végén 

egyetlen jogász sem állíthatta hitelt érdemlően, hogy megtalálta a terület elvét. Ehelyett az 

egyes területeken elméletek sokasága versengett egymással, hogy megmagyarázza a jog 

állandó változásban lévő területeit. 

 

 

II. Szerződés 

 

 

John Joseph Powell 1790-ben megjelent Esszéje a szerződések és megállapodások jogáról 

(Essay upon the Law of Contracts and Agreements) című művét gyakran tekintik az első 

általános értekezésnek a témában.7 Egyes tudósok szerint ez a mű egy olyan korszak kezdetén 

áll, amelyben megszületett a szerződés modern felfogása, amelyben a szabadon megtárgyalt 

végrehajtási szerződés felváltotta azt a felfogást, hogy a szerződéses kötelezettségek egy 

(végrehajtott) csere tisztességes voltából erednek.8 Mások annak a korszaknak a kezdetén 

helyezik el, amelyben a jogászok a kontinentális polgári íróktól kölcsönzött akaratelmélet 

alapján kezdték racionalizálni a szerződési jogot.9 Valójában sem a végrehajtási szerződés 

fogalma, sem az akaratelmélet nem volt új a közönséges jogászok számára. Jeffrey Gilbert a 

18. század első évtizedéből származó, kiadatlan szerződésről szóló értekezésében úgy beszélt 

a szerződéses kötelezettségekről, mint amelyek a megállapodást kötő felek akaratának 

aktusaiból erednek, 10míg az 1737-ben megjelent Treatise of Equity szerzője, valószínűleg 

Henry Ballow, szintén azt hangsúlyozta, hogy a szerződésekhez "az elmék egyesülésére" van 

szükség, amely magában foglalja az akarat aktusait.11 Az a tény, hogy az angol jogban a 

szerződéses követelések kezelésére többféle keresetforma létezett, valamint az a tény, hogy a 

formális, okirattal kötött szerződésre vonatkozóan külön szabályok léteztek az informális 

vagy szóbeli szerződésekre, nem jelentette azt, hogy ezeket ne tekinthetnék egy nagyobb 

egész aspektusainak. 12 

       A XVIII. század vége előtt azonban nagyon kevés szisztematikus elemzés született a 

szerződési jogról. A jogi irodalom a század elején még mindig a különböző keresetformák 

köré szerveződött, mint például A kártérítési és vétkességi ügyek joga (1720), vagy egyes 

témáknak szentelték, mint például a Baron és Feme (1700). Míg a szerződésekről nem 

születtek általános művek, addig a covenant és a debt sur obligation keresetek köré 

csoportosított értekezések léteztek, amelyek mindkettőt a formális szerződések alapján történő 

behajtásra használták.13 Ezzel szemben nem volt olyan értekezés, amely a feltételes 

keresetnek (assumpsit) szentelt volna, 14bár ezt a keresetet (a nem formális szerződések 

behajtására) sokat tárgyalták az általános rövidítésekben. A formális szerződések több okból 

is sokkal nagyobb tudományos figyelmet kaptak, mint az informálisak. Először is, ezek az 

eszközök a földet és a családi településeket érintő ügyletek eszközei voltak, amelyek 

elsődleges fontosságúak voltak egy olyan társadalomban, ahol a vagyon fő formája még 

mindig a föld volt. Ezen túlmenően a középkor óta a felek feltételes érvénytelenítésű 

büntetőkötvényeket is használtak a megállapodások sokkal szélesebb körének teljesítését 
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biztosító eszközként. A lepecsételt kötvény (büntető)tartozást ismert el a címzett felé, amely a 

megállapodásban meghatározott feltétel teljesítésével megszűnt, de a feltétel teljesítésének 

elmulasztása esetén esedékes volt. Ezek a szerződések, amelyeket egyértelmű alaki 

követelményekkel kötöttek, nem hagytak teret a bíróságnak arra, hogy megvitassa a szerződés 

létrejöttének időpontjára és módjára vonatkozó kérdéseket. Ezek azonban bőséges lehetőséget 

kínáltak a bírák számára, hogy megvitassák az értelmezés és a teljesítés jogi kérdéseit. Ez 

több anyagot szolgáltatott a tankönyvírók számára, mint a feltételezés, ahol az esküdtszék 

számára nagyrészt ténykérdés volt, hogy a felek megkötötték-e az állítólagos megállapodást. 

        A tizenkilencedik század elejére azonban az informális szerződés, amelyet a feltételes 

kereset érvényesít, a jogi írók számára a szerződés paradigmájává vált. Bár a jogi szerzők 

továbbra is készítettek műveket a formális szerződésekről - mint például E. T. Hurlstone 

Gyakorlati értekezés a kötvények jogáról (1834) -, ezek már csak egy piaci rést jelentettek: a 

vezető könyvek, mint például Samuel Comyn A Treatise of the Law Relative to Contracts és 

Agreements not under Seal (1807) vagy Joseph Chitty A Practical Treatise on the Law of 

Contracts not under Seal (1826) című művében a feltételezés (assumpsit) által lefedett 

kérdéseket tárgyalta. Az assumpsit központi szerepe felé történő elmozdulás részben a 

bíróságok doktrinális fejlődésével magyarázható, amely a feltételes érvénytelenítésű 

büntetőkötvények használatának visszaszorulásához vezetett. A Court of Chancery sokáig 

enyhítést adott a kötvények büntetése ellen, ha látta, hogy milyen összegű, és valóban 

esedékes volt, vagy ha a fél megfelelő kártérítést kaphatott. 1697-ben és 1705-ben 

statútumokat fogadtak el, hogy a common law bíróságok hasonló hatáskörrel rendelkezzenek. 

Ez jelentősen csökkentette a kötbérkötelezettség teljesítés kikényszerítésére való 

hasznosságát. Ezeket a törvényeket alkalmazva a common law bírái elkezdtek szabályokat 

alkotni, hogy különbséget tegyenek a nem behajtható büntetőösszegek és a "likvidált 

kártérítés" között, amely végrehajtható szerződéses kikötés volt. A század végére továbbá az 

is rögzült, hogy ezek a szabályok nemcsak a hivatalos kötvényekben foglalt szerződésekre, 

hanem az informális szerződésekre is vonatkoznak, és hogy az esküdtek a feltételes kártérítési 

ügyekben nem hagyhatják figyelmen kívül a felek által elfogadott "likvidált kártérítési 

záradékokat". Ily módon az egyik szerződési formát használó felek megkönnyítésére 

kidolgozott szabályok átvándoroltak a másik szerződési formába, éppen akkor, amikor ezek a 

szabályok a büntető kötvények alkalmazását sokkal kevésbé vonzóvá tették. A század 

második felében a bírák arra is törekedtek, hogy az esküdtek mérlegelési jogkörét csökkentsék 

a kártérítés megítélése során a feltételes kártérítés szélesebb körben történő megítélése során 

azáltal, hogy lehetővé tették az új eljárásra irányuló indítványok benyújtását, amennyiben a 

kártérítés túlzott mértékű volt. 15 

        A tizennyolcadik század végén a kereskedelmi perek új fajtái is beáramlottak a common 

law bíróságokra. Ebben az összefüggésben a bírák, akik úgy érezték, hogy a kereskedelmi jog 

"nagy célja" a "bizonyosság", a 16kereskedelmi jog számos területén, például a biztosítás és 

az áruk adásvétele terén igyekeztek szabályokat megállapítani, ezzel tulajdonképpen 

csökkentve az esküdtszék hatáskörét, hogy ténykérdésként döntsön ezekről. 17Míg számos 

kereskedelmi ügyet covenant-perben indítottak - mivel számos kereskedelmi eszköz, például a 

charterszerződések, formális eszközök voltak -, addig sokkal több ügy került bíróság elé a 

vélelmezett peres eljárás keretében. 18Az ilyen ügyekben a bíróságokat nem különösebben az 

alkalmazott keresetforma érdekelte, hanem a mögöttes jogelvek kidolgozása. 

        Az angol szerződési jog szabályainak racionális keretbe foglalására törekedve a 

tankönyvírók Robert-Joseph Pothier Traité des Obligations című művéből meríthettek ihletet 

és ötleteket, amelyet 1806-ban W. D. Evans fordított le angolra.19 Ez a mű, amely a 

szerződés akaratelméletén alapult, nemcsak a szerződések természetét és létrejöttét tárgyalta, 

hanem megvizsgálta a szerződéseket meghiúsító tényezőket (mint például a tévedés vagy a 

csalás), az értelmezést és a kártérítést. Pothier munkájának tulajdonítják, hogy előkészítette az 
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utat a polgári gondolatok befogadásához a XIX. századi angol szerződési jogba, megnyitva az 

utat olyan új doktrínák megfogalmazása előtt, mint az ajánlat és elfogadás, a tévedés és a 

meghiúsulás, valamint a kártérítés számszerűsítése. Néhány szerzőre egyértelműen nagy 

hatással volt Pothier fejtegetése. Ilyen volt például az indiai bíró, Henry Colebrooke. Az 

1818-as értekezése, amely a szerződések meghatározásával kezdődött, majd rátért a 

szerződések érvényességére, értelmezésére és hatályára, valamint felbontására, viszonylag 

kevéssé támaszkodott az angol esetjogra, de részletesen hivatkozott mind Pothierre, mind 

más, a római jogi hagyományban alkotó szerzőkre, hogy az olvasók átfogó áttekintést 

kapjanak a szerződés fogalmáról. 

        Pothier befolyását azonban nem szabad eltúlozni. Az angliai székhelyű íróknak, akiknek 

elsődleges közönsége a gyakorlati szakemberek közül került ki, aligha volt szükségük az ő 

művére ahhoz, hogy megtudják, hogy a szerződés a szerződésképes felek megállapodásának 

terméke.20 Nem volt nagy érdeklődésük olyan elméleti doktrínák feltárása iránt sem, amelyek 

még nem kerültek a bíróságok elé. Az olyan szerzők, mint Comyn és Chitty csak annyiban 

támaszkodtak Pothier-re, amennyiben az segített megvilágítani az őket érdeklő fogalmakat. 

Comyn például a szerződések értelmezésére vonatkozó Pothier-szabályokra támaszkodott a 

második kiadás második fejezetének elején, a szerződések konstrukciójáról szóló második 

fejezet elején. Chitty Pothier pollicitációk és szerződések közötti ellentétére támaszkodott 

(valamint a Traité du contrat de vente című művében a levelezés útján kötött szerződések 

tárgyalására), amikor a felek beleegyezésével kapcsolatos legújabb eseteket tárgyalta. 

Különösen a francia ragaszkodott ahhoz, hogy az ajánlatokat el kell fogadni, és egy sor 

közelmúltbeli angol esetre hivatkozott, amelyek a szerződések létrejöttének időpontjára 

vonatkozó szabályt illusztrálták.21 Azonban egyik szerző sem volt érdekelt abban, hogy más, 

Pothier művében található kérdéseket vizsgáljon, mint például a kényszer vagy a tévedés, 

mivel ezek a kérdések még nem merültek fel azon bíróságok ítélkezési gyakorlatában, 

amelyekkel foglalkoztak. Az sem elhanyagolható, hogy ezek az írók a második kiadásra szánt 

műveik átdolgozásakor többet támaszkodtak Pothier-re, mint első próbálkozásaik során. 

       Ezek a szerzők többnyire úgy tekintették feladatuknak, hogy feldolgozzák az olyan 

témákban, mint az áruk adásvétele vagy a kártérítés, a közelmúltban született ítélkezési 

gyakorlatot, amelyben a bíróságok olyan jogot akartak kialakítani, amely érvényre juttatja a 

felek mögöttes megállapodását, és biztosítja, hogy a felperesek csak azt a kártérítést kapják, 

amit a szerződéstől vártak. Az ilyen szerzők olyan témákban is kidolgozták a doktrínát, mint 

például a szerződő felek teljesítési kötelezettségei, amelyek eredeti szabályai a formális 

szerződésekből származtak, de amelyek mostanra átvándoroltak a nem formális 

szerződésekbe. 22 

        Ez a common law esetekre való összpontosítás volt az oka annak, hogy nem tárgyalják 

részletesen az olyan jogellenes tényezőket, mint a csalás vagy a tévedés, amelyek még mindig 

nagyrészt a méltányossági bíróságok hatáskörébe tartoztak. Csak amikor a common law 

bíróságok elkezdték meghallgatni a felek bizonyítékait, és méltányossági kifogásokat 

fogadtak el,  ezek a doktrínák bekerültek a common law-ba és az értekezésekbe. Így a tévedés 

témája - amely Pothier végrendelet-elméletének központi fogalma - csak 1867-ben, amikor S. 

M. Leake egy fejezetet szentelt neki, ugyanabban az évben, amikor a tévedés első bírói 

elismerést kapott, amikor Blackburn J. megfogalmazta azt a római jogi elvet, hogy "ha a felek 

nem egyeznek meg a szerződés tárgyát illetően, akkor nincs megállapodás".23szerződési 

doktrína alaposabb kidolgozására törekvő szerzők, köztük Judah Benjamin és Frederick 

Pollock, később nagy szerepet játszottak a szerződési hiba jogának fejlesztésében, a régebbi 

common law esetek újraértelmezésével és a Pothier-től és F. C. von Savignytől kölcsönzött 

elméleti keretbe illesztésével. A bíróság elé kerülő tévedési ügyek száma igen csekély volt, és 

az elméleti szemléletű értekezésírók, akik a szerződési jog koherens és teljes vízióját kívánták 
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bemutatni, a szövegekben olyan hangsúlyt tudtak adni neki, amelyet a bíróságokon elfoglalt 

helyzete nem feltétlenül érdemelt volna meg. 

         A század második felének akadémikus jogászai, mint például Frederick Pollock, sokkal 

egyértelműbben azonosították a mögöttes akaratelméletet, mint a XIX. század eleji elődeik. 

24Nyilvánvaló volt azonban, hogy nem minden angol doktrína illeszkedett kényelmesen a 

modellbe. A végrendelkezési elmélet szempontjából a legproblémásabb doktrína az a 

követelmény volt, hogy az informális szerződések ellenszolgáltatást tartalmazzanak. Néhány 

XVIII. századi bíró és jogtudós úgy tekintett a megfontolásra, mint ami egyszerűen a 

szükséges szerződéses akarat bizonyítékául szolgált, ami azt sugallta, hogy az nem lényeges 

része a szerződési doktrínának, és mellőzhető.25 Ezt az álláspontot azonban aligha 

képviselhették azok az írók, akik az informális szerződést tették paradigmává. Ugyanazok a 

korai szerzők, mint például Comyn és Chitty, akik a felek megállapodását hangsúlyozták, az 

ellenszolgáltatást is lényeges elemnek tekintették. Comyn valóban azzal érvelt, hogy a 

formális szerződések ünnepélyessége "a jó ellenszolgáltatás belső bizonyítékát" 

szolgáltatja.26 Bár ez azt sugallta, hogy a szerződéseknek valamiféle cserét kell 

tartalmazniuk, az olyan jogászok, mint Chitty, gyorsan megjegyezték, hogy a jog nem 

mérlegelte annak megfelelőségét, mivel nem lenne bölcs dolog beavatkozni a szerződéskötés 

könnyebbségébe, valamint a felek szabad ítélőképességének és akaratának 

gyakorlásába.27jog szemében azonban valamiféle alkunak kellett lennie, bármilyen 

egyenlőtlen is legyen az. Az ítélkezési gyakorlat továbbra is számos példát hozott az elegendő 

és elégtelen ellenszolgáltatásra, ahogyan azt évszázadokon keresztül tette, bár az ezt 

alátámasztó elméletnek kevés figyelmet szenteltek. 

        A század közepére kezdtek felmerülni olyan kérdések, hogy a komolyan szándékolt 

ígéreteket a megfontolás hiánya ellenére is kötelezőnek kell-e tekinteni. Azzal érveltek, hogy 

azok a felek, akik másokat arra késztettek, hogy jövőbeli szándékaikra vonatkozó 

28kijelentéseikre hagyatkozzanak, nem vonhatják vissza azokat, és hogy azok a felek, akik 

kisebb összegek elfogadására tettek ígéretet nagyobb adósságok kiegyenlítésére, további 

ellenszolgáltatás nélkül is betartják ígéreteiket. Egy olyan korszakban, amikor a bíróságok 

egyre inkább képesek voltak a felek tényleges szándékainak feltárására, és a csalástól vagy az 

illetéktelen befolyástól való védelemre, és amikor az ellenszolgáltatás technikai követelménye 

kereskedelmi szempontból kényelmetlen volt, lehetőség nyílt a doktrína megreformálására és 

a szokásjognak az akaratelmélet követelményeihez való igazítására. A Foakes kontra Beer 

ügyben azonban a 29Lordok Háza elutasította ezt a lépést, hanem inkább fenntartotta a 

megfontolás központi szerepét. 

       Valójában a Foakes kontra Beer ügyben hozott döntés idejére a végrendelet elmélet már 

kezdte elveszíteni vonzerejét azon jogászok számára, akik nem kontinentális elméleteket 

akartak importálni, hanem a szerződési jog elveit akarták a common law eldöntött eseteiből 

kiszakítani. A Harvardon C. C. Langdell volt az, aki élen járt, és elméletileg próbálta 

megmagyarázni a consideration funkcióját. Szerinte az ellenszolgáltatás az ígérő egyedüli 

ösztönzője volt az ígéret megtételére: "az ígéretet jogi értelemben az ellenszolgáltatásért adják 

és kapják" - jelentette ki - "és semmilyen más célból". Az 30 ellenszolgáltatás követelményére 

való elméleti összpontosítás más jogtudósokat is elvezetett az akaratelmélettől az alkuelmélet 

felé, amely hangsúlyozta "a kölcsönös hagyományos ösztönzés kapcsolatát  az 

ellenszolgáltatás és az ígéret között".31 Ugyanakkor, amikor az ilyen jogászok elméletet 

alkottak egy, az akaratelméletből nagyrészt hiányzó komponensről, így elkezdték felhívni a 

figyelmet annak gyengeségére a szokásjog más aspektusainak magyarázatában. Amint azt a 

jogászok az Atlanti-óceán mindkét partján megjegyezték, a common law nem a felek 

szubjektív akaratát, hanem objektív magatartásukat vette figyelembe annak eldöntésekor, 

hogy a szerződéses kötelezettségek fennállnak-e. Langdell nyersen fogalmazott: "a szellemi 

cselekedetek vagy az akarat cselekedetei nem azok az anyagok, amelyekből az ígéretek 
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születnek". 32Ez arra késztetett néhány jogászt, köztük Pollockot, hogy módosítsák elméleti 

nézeteiket, és a szerződésekről az ígérő magatartása által keltett elvárások értelmében 

kezdjenek beszélni, amelyekre az ígéret címzettje ésszerűen támaszkodhatott. 33Bár a 

tudósok az Atlanti-óceán mindkét partján továbbra is vitatkoztak az egyes doktrínák alapjairól 

(beleértve a megfontolást), visszaléptek az egyetlen olyan fő elmélet keresésétől, amely az 

egész szerződési jog kulcsát jelenthetné. 

        A megfontolás a huszadik században a szerződési doktrína egyik sarokköve maradt, bár a 

jogászok nehezen találtak olyan elméletet, amely meg tudta volna magyarázni a szerződési 

doktrína minden megnyilvánulását. Néhányan, mint például Anson, puristák maradtak az 

ellenszolgáltatás szükségességét illetően. Mások, mint például James Barr Ames, elég tágan 

értelmezték a doktrínát ahhoz, hogy többé-kevésbé bármilyen komoly ígéret érvényesíthető 

legyen.34 Pollock véleménye erről, mint oly sok minden másról, változó volt. Langdell 

munkája arra késztette, hogy tankönyvének harmadik kiadásába beillesszen egy definíciót, 

amely szerint az ellenszolgáltatás "az az ár, amelyért a másik ígéretét megvásárolják35", és 

amely az alkuelméletre utalt, éppen akkor, amikor (más hatások hatására) a bizalomelmélet 

felé kezdett fordulni. Bár nehezen talált olyan elméletet, amely megfelelően megmagyarázná 

a megfontolást, a huszadik század elején gyakorlati okokból megvédte a tant, mielőtt egy 

évvel a halála előtt, 1937-ben elismerte, hogy a tant nem lehet megvédeni, és a történelembe 

kell vonulnia. 36 

        Az ellenértéket megtestesítő szerződési elméletet a huszadik század közepén egy olyan 

doktrína - a promissory estoppel - megjelenése minősítette, amely nagyobb hangsúlyt fektetett 

az ésszerű bizalomra. Ez a doktrína nagyrészt Samuel Williston, a Restatement of Contracts 

előadójának és a projektben segédkező Arthur Corbinnak köszönhetően került be a jogba. Bár 

Williston doktrinális "formalista" volt, nem tekintette a jogot zárt logikai rendszernek, hanem 

elismerte, hogy a jogi szabályoknak meg kell felelniük a társadalmi igényeknek. 1920-as 

tankönyvében 37Williston számos olyan ügyet azonosított, amelyekben ingyenesen tett 

ígéretekről volt szó, és amelyekben a bíróságok "őszintén elismerték, hogy az estoppel és nem 

az ellenszolgáltatás volt az az alap, amely alapján a megtérülést engedélyezték".38Azt is 

felvetette, hogy vitatható, hogy a szerződéses kötelezettségek "alapvető alapja" történelmileg 

nem "egy ígéret ellenérték fejében történő megvásárlásában", hanem "az ígéretre való jogos 

bizalomban" gyökerezett. 39Bár mind Williston, mind Corbin utalt arra az 1920-as években 

megjelent tankönyveiben, hogy a bizalom átveheti a megfontolás helyét, az általuk 

40kidolgozott ígéreti esettől való elállás doktrínája - amelyet Willison a Restatement 90. 

szakaszaként fogalmazott meg - óvatosabb volt, pragmatikus okokból teret engedve a 

megfontolás doktrínájának. 41A vélelmezett szabály az volt, hogy a szerződéseknek 

ellenszolgáltatással kötött alkuknak kell lenniük; de ez a szabály megdönthető, ha egy 

személy ésszerűen elvárhatta az ígéretének betartását, és ha "az igazságtalanság csak az ígéret 

érvényesítésével kerülhető el". 

        Bár Williston saját értelmezése a 90. szakaszról nem a bizalom elméletén alapult (mivel 

előre látta, hogy az ígéret megszegéséért elvárt kártérítés jár), a későbbi jogászok, akiket Lon 

Fuller és William Perdue híres kritikája befolyásolt, a 42bizalom elméletére alapozták a 

doktrínát. Ez az elképzelés hamarosan az akadémiai közvélemény főáramává vált, és 

tükröződött a 90. szakasz felülvizsgált változatában, amelyet Robert Braucher készített a 

második Restatement of Contract számára.43Bár a különböző jogtudósok és a különböző 

jogrendszerek különbözőképpen tekintettek az ígéreti esztoppler hatókörére és alapjára, az 

44amerikai bíróságok elfogadták, hogy ez egy olyan jogalap lehet, amely lehetővé teszi a 

felperes számára a kártérítés behajtását. 

       Angliában a huszadik század közepén alakult ki a promissory estoppel korlátozottabb 

doktrínája. A Law Revision Committee 1937-ben megvizsgálta a consideration doktrínát, és 

megállapította, hogy az sok esetben "puszta formalitás", amely "sem az üzleti célszerűséggel, 
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sem a józan ésszel nem egyeztethető össze".45 A bizottság, bár nem követelte a megfontolás 

eltörlését (tekintettel annak az angol jogba való beágyazottságára), azt javasolta, hogy minden 

írásban tett ígéret legyen végrehajtható. A bizottság számos más változtatást is javasolt, 

amelyek a Foakes kontra Beer ügyben hozott döntést megdöntenék (így a meglévő 

kötelezettségek teljesítésére vagy nagyobb tartozásokért kisebb összegek megfizetésére 

vonatkozó megállapodások nem buknának meg ellenszolgáltatás hiányában). Bár ezeket az 

ajánlásokat soha nem hajtották végre, a promissory estoppel bekerült az angol jogba Lord 

Denning számos ítéletének köszönhetően. 46Az angol doktrína korlátozottabb volt, mint az 

amerikai, mivel csak annak a félnek nyújtott védelmet, aki egy másik fél ígéretére 

támaszkodott, hogy nem érvényesíti jogait az adott féllel szemben. A Court of Appeal 1990-

ben azonban módosította az ellenszolgáltatásról szóló doktrínát, és elismerte, hogy egy 

meglévő kötelezettség teljesítése is ellenszolgáltatásnak minősülhet olyan esetekben, amikor 

az "gyakorlati hasznot" jelent az ígéret címzettje számára. 47Az alku akkor volt teljes, ha az 

ígéret címzettjének szubjektív akarata azt előnyösnek tekintette. 

        A huszadik század végére egyetlen elmélet sem állította, hogy megmagyarázná a 

szerződési jog alapjául szolgáló rendet, vagy hogy teljes körűen megmagyarázná, miért tartják 

a szerződéseket kötelezőnek. A különböző tudósok továbbra is a felek akaratának vagy az 

alperes ígéretének kötelező erején alapuló elméleteket48, illetve olyan elméleteket védtek, 

amelyek a kötelezettséget a bizalomra alapozták.49 A jog "belső" logikájára vonatkozó ilyen 

elméletek mellett számos tudós, különösen Észak-Amerikában, a szerződési jogot 

instrumentálisabban vizsgálta. Egyesek gazdasági elemzést alkalmaztak a szerződési jogra, 

azt vizsgálva, hogy a szerződési szabályok hogyan segítik elő a gazdasági hatékonyságot, míg 

mások empirikusan vizsgálták a szerződési jog működését a különböző típusú piacokon. Ha 

az elmélet virágzott is, az gyakran távol állt a doktrinális tudománytól: a huszadik század végi 

tankönyvek szerzői, ellentétben a tizenkilencedik század végi elődeikkel, hajlamosak voltak a 

doktrínába vetni magukat anélkül, hogy átfogó elméleti magyarázatokat kerestek volna. 

Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi jogszabályok megjelenése, amelyek célja a piacon 

egyenlőtlen alkupozícióban lévők védelme és a fogyasztói szerződések szabályozása volt, 

nyilvánvalóvá tette, hogy az egységes "jog a piacról és a fogyasztói szerződésekről" nem lehet 

beszélni. A „szerződés", amelyre Pollock és Langdell nemzedéke annyira törekedett, 

széttöredezett, és  a kereskedelmi és fogyasztói szabályok egyre inkább szétválnak. 

 

 

III. Tort 

 

 

Ha a jogászok sokáig úgy vélték, hogy a szerződési jognak van egy alapvető fogalmi egysége, 

a XIX. századi kártérítési jog sokkal töredezettebbnek tűnt.50 Ráadásul ez egy átalakulóban 

lévő rendszer volt, mivel a modern gazdasági fejlődés a gondatlanság fogalmának sokkal 

hangsúlyosabb szerepet tulajdonított, amikor a világban kölcsönösen keletkező kockázatokból 

eredő balesetek kezdték felváltani a magánterületbe való behatolást mint paradigmatikus 

kárt.51 Következésképpen csak az 1880-as években, a keresetformák eltörlése és a jog mint 

tudományos tárgy újjáéledése után történtek az első kísérletek a károkozás elméletére. Az 

úttörő Oliver Wendell Holmes volt. Elméletét nem kontinentális modellekből kölcsönözte, 

hanem az angol esetjog fejlődésének elemzéséből vezette le. Holmes a vétkesség fogalmát 

helyezte elméletének középpontjába. Meglátása szerint egy személy csak akkor felelhet 

cselekedeteinek rossz következményeiért, ha "az adott körülmények között egy körültekintő 

ember előre látta volna a kár lehetőségét".52 Senki sem vonható felelősségre a nem 

szándékos, előre nem látható károkért. Holmes számára a szigorú felelősség nem a 

szokásjogban gyökerező elv volt: ahol létezett, az egy sajátos politikai döntés eredménye volt. 
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Véleménye szerint a feleknek kártérítési felelősséggel kell tartozniuk minden olyan szándékos 

cselekményért, amely kárt okoz, kivéve, ha azt kiváltság gyakorlása során követik el; és 

felelősséggel kell tartozniuk a gondatlanságuk által okozott károkért. A megkövetelt 

gondossági mérce objektív, a közösség által meghatározott mérce volt, nem pedig a cselekvő 

szubjektív mércéje. Más amerikai jogászok továbbfejlesztették Holmes azon felfogását, hogy 

a deliktum középpontjában a vétkesség áll, és a modern jogban a szigorú felelősségtől az 

etikai normák felé mutató tendenciát láttak.53Egyesek még amellett is érveltek, hogy a 

szigorú felelősséggel járó deliktumokat teljesen más kategóriába kellene sorolni. 54 

       Holmes elméletét Angliában Frederick Pollock vette át, aki a kártérítési jogot egy 

erkölcsi elvre alapozta: "Egy civilizált közösség minden tagjának általános kötelessége 

szomszédjaival szemben, hogy ne okozzon nekik kárt törvényes ok vagy mentség nélkül.".55 

Holmeshoz hasonlóan ő is olyan elmélet kidolgozására törekedett, amely túllépett a cselekvési 

formák korlátain, és őszintén elismerte, hogy széleskörű kifejtéséhez nem rendelkezett 

felhatalmazással. Az egyetlen terület, ahol a bíróságok a leginkább kacérkodtak egy általános 

elmélettel, az az volt, amikor a gondatlanság fejlődő jogának magyarázatára kerestek egy 

elvet. A 56jog e területére vonatkozó elvet megfogalmazva Pollock kijelentette: "mindenki 

vétkezik, aki másnak kárt okoz ... azáltal, hogy cselekedeteiben vagy magatartásában nem 

kellő gondossággal és óvatossággal jár el". 57Ha ez nagyon nyitottnak tűnt is, a lehetséges 

felelősség körét az okozati összefüggésre és a károkozásra vonatkozó szabályokkal kívánta 

szabályozni, amelyek szerint az alperes csak a cselekménye előre látható következményeiért 

lenne felelős. 

        Pollock arra irányuló kísérlete, hogy általános elveket találjon a kártérítési jog alapjául 

szolgáló általános és különösen a gondatlansági jog alapjául szolgáló általános elveket, nem 

váltott ki általános egyetértést. Sir John Salmond hagyományosabb nézetet vallva úgy érvelt, 

hogy a kártérítési jog "számos olyan konkrét szabályból áll, amelyek tiltják a káros 

tevékenység bizonyos fajtáit", és amelyek a régi keresetformák alapján indított ügyekből 

származnak.58 Salmond szkeptikus volt Pollock általános elvével kapcsolatban, amely nem 

állt összhangban a közelmúltban a House of Lordok Háza által hozott ügyekkel.59 Nem is volt 

meggyőződve arról, hogy általános gondossági kötelezettség áll fenn. A gondatlanság inkább 

"gondatlanság volt egy olyan ügyben, amelyben a gondosságot a törvény kötelezővé teszi", 

60ahol az adott felperessel szemben különleges kötelezettség állt fenn. Salmond álláspontját 

P. A. Landon, Pollock szabálysértésekről szóló értekezésének későbbi szerkesztője is 

megismételte, aki egy "exkurzust" szentelt Pollock elméleti tévedéseinek kifejtésére. Szerinte 

a kártérítési jog "a perelhető sérelmek puszta felsorolásából" állt. Ahelyett, hogy bármilyen 

általános elvre lehetne hivatkozni, egy cselekmény deliktuális minőségét csak "elődeink 

tapasztalataira való hivatkozással" lehetett megállapítani. Bár a jog nem volt statikus, de "a 

kategóriáin belül" fejlődött, és a felpereseknek bizonyítaniuk kellett, hogy a kár egy elismert 

osztályba tartozik. 61 

        A vita arról, hogy léteznek-e egységesítő elvek a kártérítési jog alapjául szolgáló 

jogszabályok között, az 1930-as években is folytatódott. Pollock törekvéseit Percy Winfield 

vette át, aki megismételte azt a nézetet, hogy minden másnak okozott sérelem deliktumnak 

minősül, kivéve, ha a törvény indokolja.62 Winfield véleménye szerint a deliktumok történeti 

kiterjesztése a peres ügyeken keresztül megmutatta, hogy nincs a deliktumoknak olyan zárt 

halmaza, mint amilyet Salmond elmélete sugallni látszott. 

       Az érvelését azonban vitatták azok, akik megismételték Salmond álláspontját, miszerint 

az ítélkezési gyakorlat egyszerűen nem támasztja alá azt a nézetet, miszerint általános 

kötelesség, hogy ürügy hiányában nem szabad kárt okozni. Ehelyett létezett egy sor bevett 

deliktum, amelyet a bírák analógia útján terjesztettek ki.63Tankönyvének második kiadásában 

Winfieldnek el kellett ismernie, hogy az angol jog által elismert deliktumok meghatározott 

számú olyan esetet ismer el, amelyeken kívül nem létezik felelősség, ugyanakkor továbbra is 
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fenntartotta, hogy a döntések tendenciája az általa azonosított egységes elv felé mutat. 

64Továbbá, Pollockkal (sőt Salmonddal) ellentétben Winfield nem tekintette a vétkességet a 

kártérítési jog alapvető követelményének: egy ilyen meghatározás ugyanis nem tudott számot 

adni a szigorú felelősséggel járó károkozásokról. 65 

       Bár az a törekvés, hogy egyetlen elvet találjanak a kártérítési jog teljes magyarázatára, 

egyre inkább tarthatatlannak tűnt, Pollocknak a gondatlanságot magyarázó egyetlen elv 

keresése jobban sikerült. Winfield 1926-ban nyomon követte a gondatlanság önálló 

deliktumának kialakulását, amely "a másnak kárt okozó cselekmény vagy mulasztás 

körülményeinek vagy következményeinek (vagy mindkettőnek) figyelembevételére 

vonatkozó jogi kötelezettség megszegésében áll".66Hat évvel később Lord Atkin a Lordok 

Házában a Donoghue kontra Stevenson ügyben megerősítette a "szomszéd elvét".67 Bár Lord 

Atkin "gondossági kötelezettségről" beszélt, Winfield magát a kötelesség fogalmát 

feleslegesnek tartotta, mivel a kártérítési ügy fő összetevője a kárt okozó gondatlan 

magatartás.68 E nézetének megfogalmazásával Pollockot idézte. Bár Pollock óvatosan 

hangsúlyozta, hogy szerződés hiányában nem áll fenn a másoknak okozott kár megelőzésére 

vonatkozó pozitív kötelezettség, azzal érvelt, hogy amint valaki belekezd bármilyen 

"kockázattal járó" magatartásba, köteles gondossággal eljárni. Pollock a második kiadásától 

kezdve hozzátette, hogy a "légből kapott gondatlanság" bizonyítása nem elegendő, de ez csak 

annak illusztrálására szolgált, hogy a gondatlanságnak kapcsolódnia kell a sérüléshez 69- nem 

pedig (ahogyan Cardozo később fogalmazott), hogy "a gondatlanság nem perelhető, hacsak 

nem jár egy jogilag védett érdek megsértésével". 70Winfield nem beszélt a törvény által 

védett érdekekről sem: szerinte azoknak a bíráknak, akiknek segítségre volt szükségük az 

olyan új gondatlansági ügyek megoldásához, amelyekre nem volt pontos precedens, Lord 

Atkin diktumának locus classicusához kellett fordulniuk a Donoghue v. Stevenson-hoz. 

Winfield számára a gondatlanság "ellenőrzési mechanizmusai" a következők voltak: "a 

bizonyítékok elégséges volta az esküdtszék számára, a közreható gondatlanság, a kár távoli 

volta, az elkerülhetetlen baleset, a volenti non fit injuria". 71Pollockéhoz hasonlóan Winfield 

megfogalmazása is olyan elvet keresett, amelyet doktrínaként lehetne kidolgozni. 

         A hanyagság mint önálló deliktum fogalmát számos amerikai jogász is kidolgozta a 

huszadik század elején. 72A kártérítési jogi könyveket ebben a korszakban a gondatlanság és 

a hatókörének korlátozását szolgáló fogalmak (mint például az okozati összefüggés vagy a 

kockázatvállalás) kezdték uralni.73 Az amerikai jogászok azonban hamarosan egyre inkább a 

külső tényezőkre kezdtek összpontosítani. Kezdetben azt vizsgálták, hogyan lehet korlátokat 

szabni a felelősségnek, tekintettel arra, hogy szinte bármi okozhat előre látható kárt. Henry T. 

Terry 1915-ben úgy érvelt, hogy annak meghatározásakor, hogy mi minősül gondatlan 

magatartásnak, az alperes magatartásának hasznosságát mind saját maga, mind a társadalom 

számára mérlegelni kell annak a kockázatnak a nagyságával szemben, amelynek másokat 

kitett.74 Ezzel azt akarta sugallni, hogy a gondatlanság joga inkább az érdekek mérlegelésével 

jár, mintsem egy erkölcsi elv egyszerű alkalmazásával. Ráadásul az 1920-as évekre a XIX. 

század végi elvi törekvéseket alátámasztó formalista szemléletet támadás érte a realista 

kritikusok részéről, akik szkeptikusan álltak a közölt esetjogból egyetemes fogalmak 

megállapítására tett kísérletekhez. Ahelyett, hogy a jogot absztrakt morális tudományként, 

hanem a társadalmi tervezés eszközének tekintették, amely konkrét politikai döntéseket 

tükröz. Leon Green különösen szkeptikus volt a holmesi elképzeléssel kapcsolatban, amely 

szerint egyetlen kötelesség létezik, és úgy vélte, hogy a kötelességeket csak bizonyos 

embereknek lehetett volna tartani bizonyos körülmények között. Véleménye szerint annak 

meghatározása, hogy létezik-e kötelesség, politikai kérdés, amelyet az egyes bíráknak kell 

eldönteniük, akik mérlegelik, hogy a közösség szélesebb körű igényeit figyelembe véve 

melyik fél van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy viselje a tevékenység kockázatát. Annak 

megállapítása, hogy e kötelezettség megszegése okozott-e kárt a felperesnek, az esküdtszék 
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ténykérdése, és nem függ az okozati összefüggés természetére vonatkozó technikai 

felfogástól. 75A realisták számára a kártérítési jog sokkal inkább a véletlen károk 

megtérítéséről szólt, mint a hibás magatartás visszaszorításáról. 

       E támadások ellenére a Restatement of Torts nagyrészt formalista szemléletet testesített 

meg. Az előterjesztő, Francis Bohlen nem volt realista, és nagy figyelmet szentelt olyan 

technikai kérdéseknek (például az okozati összefüggésnek), amelyekhez Green kevés türelmet 

tanúsított. Mindazonáltal Bohlen is felismerte a kártérítési jog társadalmi lehorgonyzottságát. 

Ahogy ő fogalmazott, elkerülhetetlen volt, hogy "a közvélemény által az érintett érdekeknek 

tulajdonított relatív jelentőség változásai irányító hatással legyenek a kártérítési jogot 

megalkotó bírói döntésekre".76 A gondatlansági jogot az általa védett érdekek szempontjából 

szemlélte. 77Pollockkal ellentétben Bohlen nem foglalkozott a kártérítési ügyek egyetlen 

egységes elméletének keresésével: valójában soha nem írt olyan kártérítési értekezést, amely 

megegyezett volna Williston szerződésről szóló értekezésével. Vezető szerepet játszott a 

pennsylvaniai munkáskártérítési jogszabályok kidolgozásában, és kidolgozott egy elméletet, 

amely számos esetből kiindulva olyan esetekre terjedt ki, amikor a veszélyen kívüli 

kockázatokat előidéző személyeket szigorúan felelősségre lehetett vonni. Az 78elméletet 

pártfogoltja (és a Restatement tanácsadója), F. W. Harper egyfajta vállalkozói felelősségként 

magyarázta: "aki úgy viselkedik, hogy saját előnyére bizonyos szokatlan kockázatokat hoz 

létre másokkal szemben, annak ezt kell tennie...". így a veszélyes tevékenység végzésével járó 

társadalmi kiváltsága áraként".79 A Restatement tehát tartalmazott egy rendelkezést az 

ultraveszélyes tevékenységről (520. szakasz), amely alkalmas volt arra, hogy kiterjessze a 

"szigorú felelősséget a progresszív vállalkozói felelősség elveire". 80 

        Az Egyesült Államokban a huszadik század közepén az a felfogás került előtérbe, hogy a 

kártérítési jog inkább a kártérítésről, mint az elrettentésről szól. Leon Green 1959-ben 

kijelentette, hogy a kártérítési jog "álcázott közjog", rámutatva a szélesebb körű 

közérdekűségre  bármely kártérítési ügy kimenetelében, akár közrend, szociális jólét vagy 

bármely más néven nevezik azt.81 Ebben az összefüggésben a doktrínatudósok szkeptikusan 

kezdtek viszonyulni a vétkesség központi szerepéhez, és olyan doktrínákat kezdtek 

kiterjeszteni, amelyek jobban védhetik a fogyasztókat. Míg a korábbi jogtudósok a szigorú 

felelősség marginalizálására törekedtek, a későbbi doktrinálisok, mint például William 

Prosser, azzal érveltek, hogy hasznos politikai funkciót tölthetnek be, például a hibás 

termékek által okozott balesetek terhét a gyártókra hárítják, akik az árak és a biztosítás révén 

a legjobban képesek a kockázatot a lakosságra teríteni.82 Az 1960-as években több 

befolyásos cikkében a hibás termékekért a fogyasztókkal szembeni szigorú felelősség 

elismerése mellett érvelt,83 amelyet az ítélkezési gyakorlatban is kezdtek átvenni. 84 

       Angliában, ahol az egyetemi jogi képzés gyenge maradt, a realizmus nem tudott gyökeret 

verni. Ehelyett a viták szilárdan doktrinálisak maradtak. A Donoghue kontra Stevenson ügyet 

követően különösen a gondatlanságból elkövetett károkozás terjedelméről folytak viták. A 

század közepén a jogászok elfogadták Lord MacMillan megállapítását, miszerint "a 

gondatlanság kategóriái soha nem zárulnak le", 85bár nem értettek egyet abban, hogy a jogot 

csak a korábbi kategóriák86 analógiájára kell-e fejleszteni, vagy az Atkin-féle széles elv 

alapján ki lehet-e terjeszteni. Bár egyre több bíró "Lord Atkin "újszövetségi" doktrínáját 

kötelező érvényűnek tekintette", 87sok jogász megjegyezte, hogy a szomszéd elv nem 

"általános formula, amely a gondatlanság minden elképzelhető esetét megmagyarázza".88 Ez 

bizonyos problémákat vetett fel. Először is, felvetette azt a kérdést, hogy mi minősül 

károkozásnak, vagy más szóval, hogy mely érdekeket védi a jog: mivel egyértelmű volt, hogy 

egyes érdekeket - például a tisztán gazdasági érdekeket - nem védi a gondatlansági jog. 

Másodszor, amennyiben az érdek védett volt, meg kellett húzni a határt a perelhető és a nem 

perelhető esetek között. Azáltal, hogy ezt alapvetően annak kérdéseként kezelték, hogy a 

gondossági kötelezettséget megszegték-e - és hogy van-e bizonyíték, amelyet az esküdtszék 
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elé lehet tárni -, a Winfieldhez hasonló bírák ezt alapvetően ténykérdésnek tekintették, a 

közelség vagy az ésszerű előreláthatóság kérdésének. Azonban más jogászok - és maguk a 

bíróságok is - inkább jogi kérdésnek tekintették, ahol a bíró dönti el, hogy a felperes és az 

alperes közötti kapcsolat olyan volt-e, amely gondossági kötelezettséget 

eredményezett.89R.W.M. Dias szavaival élve, "a személyek elismert kategóriáinak elismert 

módon, elismert módon okozott károk elismert típusainak" kellett fennállniuk. 90Ez azonban 

azt jelentette, hogy ez nem tekinthető olyan erkölcsi elvnek, amelyet új esetekre egyszerűen 

alkalmazni lehetne. A jogot inkább a bíráknak kellett kialakítaniuk, akik döntéseket hoztak 

arról, hogy mely érdekek részesüljenek jogi védelemben. 91Ha a bíróságok továbbra is azzal 

álcázzák a politikai döntéseket, hogy azt a kifejezést használják, hogy a kár ésszerűen 

előrelátható volt-e, a jogászok felismerték, hogy sok esetben "a "gondossági kötelezettség" 

inkább eredményekben, mint indokokban kifejezett formula". 92Az 1960-as és 1970-es 

évekre a bírák és jogászok már őszintébben fogalmazták meg a gondossági kötelezettség 

politikai alapjait. 93 

        Még a realizmus intellektuális kihívása nélkül is fokozatosan csökkent a Pollock által 

hangsúlyozott erkölcsi dimenzió, és helyébe inkább politikaorientált szempontok léptek. Az 

egyéni erkölcsi vétkességen alapuló kártérítési jog egyre kevésbé tűnt megfelelőnek a 

szociális és magánbiztosítások világában, amelyek a károk költségeit szélesebb körben 

osztották el, mint a veszteségeket. Ha az olyan emberek, mint Holmes és Pollock a kártérítési 

jogról alkotott elképzelésük szerint egy olyan rendszer volt, amelynek célja az emberek 

visszatartása a gondatlan magatartástól, a huszadik század közepén az ügyvédek és a 

pereskedők inkább úgy tekintettek rá, mint egy olyan rendszerre, amely kártérítést nyújt a 

károkért.94A század második felében az angol bírák egyre inkább hajlandóak voltak 

kiterjeszteni a gondatlanság határait. A Lordok Háza 1963-ban úgy ítélte meg, hogy a 

gondatlan téves nyilatkozatok által okozott gazdasági károkért kereset indítható, 95 1971-ben 

pedig kiterjesztette a gondossági kötelezettséget a birtokháborítókra is. 961970-ben Lord Reid 

úgy ítélte meg, hogy a gondatlanságot "elvfüggőnek tekintik, így amikor egy új pont merül 

fel, nem azt kell megkérdezni, hogy a hatósági jogkörök kiterjednek-e rá, hanem azt, hogy az 

elismert elvek vonatkoznak-e rá". 97 1978-ban a Lord Wilberforce az Anns kontra Merton 

London Borough Council ügyben úgy fogalmazta újra az elvet, hogy az kétlépcsős tesztet 

tartalmaz: először is a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a felek kapcsolata kellően közeli-

e ahhoz, hogy prima facie gondossági kötelezettség keletkezzen; másodszor pedig, ha igen, a 

bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy vannak-e olyan megfontolások, amelyek korlátozzák a 

kötelezettség vagy a kártérítés terjedelmét. 98 

        A gondatlanság kiterjesztése Angliában a jóléti állam megalapítását követő generációban 

a későbbiekben egyes bírák szemében azzal a "feltételezéssel társult, hogy bárki, aki kárt 

szenved, prima facie jogosult kártérítésre egy olyan személytől (lehetőleg biztosítottól vagy 

hatóságtól), akinek a cselekménye vagy mulasztása azt állítólagosan okozta".99 Valójában az 

1970-es években a kormányzati szervek ellen gondatlansági kereseteket engedélyező 

bíróságokat gyakran inkább az a szándék motiválta, hogy biztosítsák, hogy ezek a hatóságok 

elvégezzék a munkájukat - valójában a magánjogot közjogi célokra használták.100 Az Anns 

ügyben hozott határozat által a gondatlanság lehetséges hatálya azonban sokakat riasztott, és 

az 1990-es évekre a Lordok Háza újra akarta vizsgálni az ügyet. A döntést most már nem úgy 

jellemezték, hogy az valamilyen bevett elv kinyilvánítása, hanem "a bírói jogalkotás 

figyelemre méltó példájaként".101 Wilberforce kétlépcsős tesztjét háromlépcsős tesztként 

fogalmazták újra annak eldöntésére, hogy létezik-e gondossági kötelezettség, amely magában 

foglalja a kár előreláthatóságát, a felek közötti közelséget és azt, hogy "tisztességes, igazságos 

és ésszerű" volt-e a kötelezettség előírása.102 Az általános gondossági kötelezettség 

megállapítása helyett a bíróságok ismét arra törekedtek, hogy a jogot a meglévő 
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kötelezettségek analógiájára fejlesszék, és mérlegeljék a gondossági kötelezettségek 

kiterjesztésének más jogterületekre gyakorolt politikai hatásait. 

         Az 1960-as és 1970-es években a kártérítési elmélet is új virágkorát élte, különösen 

Észak-Amerikában. Számos teoretikus kezdte a kártérítési jogot gazdasági szemszögből 

vizsgálni.103Ahelyett, hogy a kártérítési jogot kártérítési rendszernek tekintették volna, 

számos elméletíró azt vizsgálta, hogy a kártérítési jog hogyan tudja a leghatékonyabban 

megelőzni vagy elosztani a balesetek költségeit. Ki fizesse meg a balesetek társadalmi 

költségeit? Azok, akik gazdasági megközelítést alkalmaztak, azt a szempontot vették 

figyelembe, hogy a felelősséget a legjobb költségkerülőre hárítja. Az olyan teoretikusok, mint 

Guido Calabresi, azzal érveltek, hogy az erőforrások hatékony elosztásának elősegítése 

érdekében a vállalkozásokat felelőssé kell tenni az áruk előállításának valódi költségeiért, 

amelyeket az árba be lehet építeni. Ez a szigorú felelősség elméletét javasolta. Ezzel szemben 

mások, mint például Richard Posner, a gondatlansági normát tartották a leghatékonyabbnak. 

A kiindulási elméletének kiindulópontja a Learned Hand által az 1940-es években 

kidolgozott vétkességi teszt volt. Hand képlete a balesetek elkerülésének költségeit volt 

hivatott minimalizálni. A gondossági kötelezettség (jegyezte meg) három változó függvénye 

volt: a baleset bekövetkezésének valószínűsége, az esetleges sérülés súlyossága, ha 

bekövetkezik; és a megfelelő óvintézkedések megtételének terhe.104 Posner véleménye 

szerint a gondatlansági norma hozta létre a leghatékonyabb felelősségi szabályokat: 105a 

vállalkozást akkor kell felelősségre vonni, ha a baleset elkerülésének haszna meghaladja a 

megelőzés költségeit. A gondatlansági jog elősegítette a gazdasági hatékonyságot, mivel a 

felek addig a pontig fognak befektetni a balesetek megelőzésébe, amíg olcsóbb nem lesz a 

pereskedés. E nézet szerint, amely elismerte a biztosítás központi szerepét a modern 

gazdasági életben, a kártérítési felelősségnek semmi köze az erkölcsi hibához, hanem az 

erőforrások gazdaságilag hatékony elosztásának előmozdításához. A közgazdasági elemzések 

instrumentalisták voltak, és a kártérítési ügyekben lehetőséget láttak arra, hogy a bírák 

ösztönzőket teremtsenek a gazdasági szereplők számára hatékonyságuk maximalizálására. 

        Az 1970-es években egy másik elméleti megközelítés alakult ki, amely inkább a 

kártérítési jogra, mint a korrekciós igazságszolgáltatás eszközére összpontosított. A 

korrekciós igazságosság elméletírói erősen kritizálták a gazdasági elemzés 

instrumentalizmusát, azzal érvelve, hogy az nem vette észre, hogy a kártérítési ügyekben a 

peres felek nem azért fordulnak a bírósághoz, hogy a bírónak esélyt adjanak a közösség 

politikájának kialakítására, hanem azért, hogy egy adott jogukat érvényesítsék. A korrekciós 

igazságszolgáltatás elméletírói azzal érveltek, hogy amit a gazdasági elemzés a kártérítési jog 

funkciójának tekintett, az valójában a jogalkotás funkciója, amely sokkal jobban alkalmas 

arra, hogy azonosítsa és szabályozza a legjobb költségkímélőt. 

        A korrekciós igazságszolgáltatás teoretikusai számára, akik közül sokan Arisztotelész 

koncepciójára támaszkodtak, a kulcskérdés az volt, hogy a bíróság hogyan korrigálja az egyik 

fél által a másiknak okozott kárt. Számos elméletet terjesztettek elő. George Fletcher 1972-

ben a nem kölcsönös kockázatokért való felelősség elmélete mellett érvelt: minden 

személynek joga van a biztonsághoz a háttérkárok általános kockázatain túlmutató 

kockázatokkal szemben. 106A következő évben Richard Epstein a szigorú felelősség 

elméletét terjesztette elő, amely azon az elképzelésen alapult, hogy egy személynek prima 

facie felelősséggel kell tartoznia minden olyan kárért, amelyet a cselekedetei okoznak. 

107Fletcher kockázatteremtési elméletével ellentétben (amely azt a kérdést is magában 

foglalta, hogy az alperes cselekménye ésszerű volt-e), Epstein azt látszott sugallni, hogy 

létezik a sérthetetlen jogok szférája. További korrekciós igazságosság-elméletek következtek, 

nevezetesen Ernest Weinrib The Idea of Private Law (1995) című munkája, amely elutasította 

a jog minden olyan funkcionalista nézetét, amely a jogot politikai vagy társadalmi funkciói 

alapján próbálta értelmezni. Szerinte a kártérítési jog nem a kártérítésről vagy az elrettentésről 
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szól: sokkal inkább azt jelenti, hogy két szabad és független felet vissza kell állítani egy olyan 

kiinduló helyzetbe, amelyet egy nem konszenzuális ügylet megzavart. 

 

 

 

IV. Igazságtalan gazdagodás 

 

 

A jogalap nélküli gazdagodás jogának elméletalkotása sokkal lassabban haladt, mint a 

többié.108 Míg a deliktum és a szerződés közötti különbségtétel jól gyökerezett a kora újkori 

angol perbeszéd szabályaiban, a keresetformák által meghatározott kategóriák kevés teret 

hagytak a jogalap nélküli gazdagodás külön tárgyalására, bár a jogalkalmazók számára 

egyértelmű volt, hogy mind a common law, mind a Chancery jogorvoslati lehetőségeket 

kínált a jogalap nélküli gazdagodás visszafordítására. A jogalap nélküli gazdagodás 

visszafordítására törekvő peres felek a common law-ban vagy deliktuális vagy szerződéses 

keresetformákat használhattak: a vagyonhoz kapcsolódó követelések esetében a trover-t, a 

pénzzel kapcsolatos követelések esetében pedig a birtokolt és kapott pénzre vonatkozó 

assumpsit-et. Míg a XVIII. és XIX. századi angol jogászok ezeket a követeléseket "kvázi-

szerződésesnek" nevezték, Lord Mansfield klasszikus kijelentése a "money had and received" 

kereset hatályáról - miszerint ez egy "méltányos kereset, amely olyan pénz visszaszerzésére 

irányul, amelyet az igazságszolgáltatás szerint nem szabadna megtartani109" - azt sugallta, 

hogy szerinte a kötelezettség nem a felek szerződéses beleegyezéséből ered. A kvázi 

szerződésszerűvé az tette azt, hogy a törvény a pénz visszafizetésére vonatkozó ígéretet 

feltételezett, amelyet az alperesnek nem volt joga visszatartani. 

        Egy olyan korszakban, amelyben a keresetformák domináltak, és ahol a jog és a 

méltányosság elkülönült egymástól, a jogászok küzdöttek a tárgy egyértelmű 

meghatározásáért. Mansfield megjegyzése, miszerint ez egy méltányossági kereset - és maga 

a kereset címe, miszerint a pénz "a felperes használatára volt és kapott" - arra utalt, hogy a 

bíróságok az alperest valamilyen módon a felperes vagyonának vagyonkezelőjének 

tekinthetik. Azok azonban, akik megpróbálták meghatározni a keresetet, gyakran negatív 

módon tették ezt - inkább arról beszéltek, hogy mi nem az -, mint arról, hogy 

megmagyarázzák, mi az. Nathaniel Lindley például azt mondta, hogy "a kvázi szerződés 

olyan esemény, amely kötelezettséget keletkeztet, és negatívan jellemezhető, először is azzal, 

hogy nem rendelkezik a szerződés lényeges elemeivel, másodszor pedig azzal, hogy nem 

engedély nélküli, és így a maleficia osztályába tartozik".110 Egy olyan korszakban, amikor a 

common law hivatkozási szabályai élesen megkülönböztették a szerződéses és a deliktuális 

követeléseket, és amikor a Chancery teljesen különálló joghatóság maradt, továbbra is nehéz 

volt elveket megfogalmazni ezen a területen. William Markby megjegyezte, hogy ez "egy 

olyan süllyesztő volt, amelybe minden olyan eseményt beledobtak, amely kötelezettséget 

keletkeztet, de amely nem szerződés és nem deliktum". 111 

        Az első tudósok, akik elméletben gondolkodtak a jogalap nélküli gazdagodásról, James 

Barr Ames és William Keener voltak. A hallgatólagos szerződések történetének tárgyalásakor  

Ames azt írta, hogy a kvázi szerződések "az igazságosság azon alapelvén alapulnak, hogy 

senki sem gazdagodhat igazságtalanul más kárára".112 Hozzátette, hogy ez az elv nagyon 

fokozatosan alakult ki, kezdetben a számlakövetelésből nőtt ki. Máshol Ames arról az elvről 

beszélt, hogy "a méltányossági bíróság kötelezi az alperest, hogy mondjon le egy előnyről, ha 

... nyilvánvaló igazságossági okokból lelkiismeretlenül meg kell tartania azt más kárára". Ez 

az elv "a vélelmezett bizalmi vagyonkezelői jog és a törvény erejénél fogva keletkezett egyéb 

méltányos kötelezettségek (beleértve a hallgatólagos vagy kvázi szerződéseket, amelyek 

valójában méltányos kötelezettségek, és amelyekre a common law jogorvoslati lehetőséget 
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biztosít) alapját képezik". 113A  ügyben a témáról szóló első értekezésében Keener azzal 

érvelt, hogy a kvázi szerződések szerződésfajtaként való szokásos besorolása tudománytalan 

és "a tiszta gondolkodásra romboló". A kvázi szerződésben, jegyezte meg, a kötelezettség 

semmilyen értelemben nem a felek akaratából, hanem a törvényből ered. A fennálló zűrzavar 

abból adódott, hogy a common law jogorvoslati lehetőségeket kettéválasztották a deliktuális 

és a szerződéses jogorvoslati lehetőségekre. Keener követte Ames-t annak az elvnek a 

megfogalmazásában, hogy senkinek sem szabad megengedni, hogy más kárára gazdagodjon. 

Ez azon alapult, hogy "a méltányosság és a jó lelkiismeret szerint az alperesnek mit kellene 

tennie". 114Keener úgy látta, hogy ez az elv egy sor esetet foglal magában, beleértve a 

tévedésből kifizetett pénzt, a kártérítésről való lemondást és azokat az eseteket, amikor a 

feleket kötelezték arra, hogy fizessenek a szerződés meghiúsulása esetén nyújtott előnyökért. 

Azonban az ő értekezése - amelyet a Harvardon tanított, és amely nem terjedt ki a 

méltányossági témákra - a common law-ban a jogalap nélküli gazdagodásra korlátozódott. 

Ennek ellenére a huszadik század elején számos más tudós kezdett úgy beszélni a constructive 

trustról, mint "méltányos kvázi szerződésről", 115amelynek funkciója az volt, hogy reagáljon 

a jogalap nélküli gazdagodásra. 

        A huszadik század eleji amerikai tudósok így kezdték meglátni a hasonlóságot a 

konstruktív trösztök és a common law "kvázi szerződéses" jogorvoslatai között, és úgy 

tekintettek rájuk, mint a jogtalan gazdagodás visszafordításának elvén alapuló 

visszaszolgáltatási eszközökre.116 Azonban sem Ames, sem Keener nem foglalkozott 

szisztematikusan a témával. Különálló tárgyként való elismerése nagyban köszönhető az 

1937-es Restatement of Restitutionnak. Az Amerikai Jogi Intézet eredetileg azt javasolta, 

hogy a konstruktív bizalmi vagyonkezelést (constructive trust) a bizalmi vagyonkezelések 

újraszabályozásában (Restatement of Trusts), a kvázi szerződések külön újraszabályozásával 

(Restatement of Quasi-Contracts) kezeljék. Azonban 1933-ra döntés született arról, hogy 

összehívnak egy bizottságot, hogy újrafogalmazzák  a "restitúció és a jogalap nélküli 

gazdagodás" témakörét, amelyben ezt a két témakört egyesítik, Warren A. Seavey és Austin 

W. Scott mint jelentéstevőkkel. E két téma egyetlen kategóriába történő összevonásával a 

Restatement sokak szerint egy új, addig nagyrészt el nem ismert doktrína alapjait fektette le. 

Amint azt az angol olvasóknak az újraszabályozással kapcsolatban az újságírók kifejtették, a 

Restatement azt a meggyőződést tükrözte, hogy a tárgyalt témák mindegyike olyan egységes 

elv hatálya alá tartozik, amelyet addig nem ismertek el, és ezzel elismerte a jog "hármas 

felosztását szerződésekre, kártérítésre és kártérítésre", amelyek mindegyike "három alapvető 

érdek valamelyikét" védi. 117 

        Az angol jogászok lassabban fogadták el az Ames és Keener által felvázolt elméletet, sőt 

1914-ben a Lordok Háza úgy ítélte meg, hogy a birtokolt és kapott pénzkövetelések 

személyes szerződéses követelések, amelyeket csak akkor lehet érvényesíteni, ha a felek 

szerződéses jogképességgel rendelkeznek.118A szerződéssel foglalkozó írók, mint például 

Pollock és Anson, látták, hogy a kvázi-szerződéses követelésekben van valami sajátos, de 

nagyon kevés figyelmet szenteltek nekik. Percy Winfield csak 1931-ben igyekezett felvázolni 

a téma common law vonatkozásainak körvonalait oly módon, hogy azt a szerződéstől 

egyértelműen elkülönülő, "a jogtalan előnyökön alapuló" alapon kezelte. 119Ezt a nézetet 

Landon elutasította, aki továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a felelősségnek szerződésesnek 

kell lennie, mivel a common law nem ismer semmiféle kötelezettséget a szerződésen és a 

deliktumon kívül. 120A Restatement megjelenése után azonban számos angol jogász és bíró 

kezdett el beszélni a jogalap nélküli gazdagodás elvéről, mint az esetjog alapjáról, 121és 

1941-ben a Lordok Háza elhagyta a hallgatólagos szerződés fikcióját, mint az ilyen igények 

alapját. 122 

        Ironikus módon az igazságtalan gazdagodás elmélete Angliában erősebben virágzott, 

mint az Egyesült Államokban.123 Ahogy a jogi iskolák egyre inkább az instrumentális, 
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vagyis a politikán alapuló elemzés iránt kezdtek érdeklődni, a formalista módszertanra 

alapozottnak tűnő jogterület kiment a divatból. Hasonlóképpen, az a tény, hogy a Restatement 

még mindig bővelkedett a régi keresetformákból és a jog és a méltányosság felosztásából 

származó terminológiában, egyre inkább ismeretlenné tette azt a jogászok számára, akiket egy 

modern, egyszerűsített eljárási formákhoz.124 Douglas Laycock 1987-ben arról számolt be, 

hogy a restitúciót nem tanították rendszeresen a jogi egyetemeken, és nem folytak elég 

gyakran perek ahhoz, hogy minden egyes amerikai joghatóságban teljesen kidolgozott 

precedensanyagot hozzanak létre.125Ekkorra, az 1937-es Restatement aktualizálására tett 

sikertelen kísérlet után még az is kétségessé vált, hogy van-e olyan koherens téma, amelyet 

érdemes újrafogalmazni. Az Amerikai Jogi Intézet kezdeti válasza az volt, hogy a 

jogorvoslatok újrafogalmazásába a visszaszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket is be akarta 

vonni, de 1995-ben Andrew Kull előadóval újjáélesztették az új Restatement projektet. 

        Időközben a téma Angliában a magánjogi tudományok legélénkebb területévé nőtte ki 

magát. Két mű különösen nagy hatásúnak bizonyult. Az első Goff és Jones The Law of 

Restitution (1966) című műve, amely az első olyan angol tankönyv volt, amely a 

Restatementhez hasonlóan különálló egészként kezelte a témát. Peter Birks 1985-ben kiadta 

az An Introduction to the Law of Restitution című könyvet, amely az első angol nyelvű 

kísérlet volt a téma elméleti keretbe foglalására. Nem telt el sok idő, mire a bíróságok 

elkezdték a jogalap nélküli gazdagodást az angol jogban a kötelezettségek különálló 

forrásaként elismerni.126kategóriát, amely az első elméleti elismerés idején a "restitúció" 

nevet kapta, vezető képviselői átnevezték "jogalap nélküli gazdagodás"-ra, 127 hogy a 

kötelezettséget kiváltó eseményre, és ne a jognak az arra adott válaszára összpontosítsanak. 

       Azonban mind a doktrína hatályát, mind az alapjául szolgáló elveket illetően továbbra is 

nézeteltérések vannak. Számos jogtudós kétségbe vonta, hogy az e kategóriába gyűjtött esetek 

megfelelően magyarázhatók-e a jogalap nélküli gazdagodás visszafordításával, vagy pedig 

hagyományosabb tanokkal magyarázhatók. Egyesek valóban kétségbe vonták, hogy létezik-e 

a jogalap nélküli gazdagodás elvén alapuló kötelezettségek külön kategóriája. Azzal érveltek, 

hogy az esetek jobban magyarázhatók tulajdonjogi követelésekként, amelyekben a jogosult 

vagyonát kapja vissza, vagy szerződéses követelésekként, vagy kártérítési követelésekként. 

128  Ezen állítások ellenére azonban a jogalap nélküli gazdagodás mára már jól 

meggyökeresedett az ítélkezési gyakorlatban, és továbbra is virágzik, mint a tudományos vita 

egyik területe. Ennek ellenére a téma támogatói nem egységesek a témáról alkotott 

elképzeléseikben. A Birks által vezetett angol támogatói szerint a doktrína alapjául szolgáló 

elv az alperesnek a felperes kárára történő jogalap nélküli gazdagodásának visszafordítása. 

Amikor Birks megfogalmazta ezt az elvet, nem normatív elvként fogalmazta meg, hanem 

annak minősítéseként, hogy mi történt az egyes esetekben a szokásjogban. Az ő 

taxonómiájában nem volt helye a méltányosságnak sem.129 Bár a gazdagodásnak 

"igazságtalannak" kellett lennie, az angol jogalap nélküli gazdagodással foglalkozó jogászok 

nem erkölcsi szempontból tekintették igazságtalanságnak azt, ami igazságtalanságnak 

számított. Az átruházás akkor volt igazságtalan, ha a felperesnek nem állt szándékában 

átruházni a vagyont (például ha azt az alperes törvényes felhatalmazás nélkül vette el, vagy ha 

a vagyont az alperesnek fizették ki tévedésből vagy kényszerből), vagy amikor a 

vagyonátruházásra irányuló szerződés teljesen meghiúsult. Az is lehet, hogy bizonyos 

helyzetekben igazságtalan, ha a politika ezt diktálta, anélkül, hogy a felperesnek az alperessel 

szembeni szándékait vizsgálná. Egyes ausztrál jogászok azonban úgy tekintik, hogy a jogalap 

nélküli gazdagodás a méltányossági szempontok megtestesítője, amely a Court of Chancery 

joggyakorlatából származik. Míg az angol jogászok, például Birks számára a 

"lelkiismeretlenség" fogalma felesleges volt - mivel mindig lelkiismeretlenség lenne 

megtartani a jogalap nélküli gazdagodást -, addig az ausztrál változat a lelkiismeret fogalmára 

hivatkozott annak meghatározására, hogy a gazdagodás eleve jogalap nélküli volt-e. A 
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"lelkiismeretlenség" fogalmát az ausztrál jogászok a "lelkiismeretesség" fogalmára alapozták. 

130 

        A huszadik század végére világossá vált, hogy a szerződés, a jogellenes károkozás és a 

jogalap nélküli gazdagodás eltérő természetét magyarázó átfogó alapelvek "formalista" 

keresése nem hozott létre olyan elméleteket, amelyek általános egyetértést nyerhettek volna. 

A jogtudósok és a bírák továbbra is keresték a jog különböző területein kialakuló tanok 

legjobb magyarázatát, hogy a vizsgált esetek a lehető legjobb koherenciát adják, de anélkül, 

hogy feltétlenül következetességre vagy racionális rendre törekedtek volna az egész 

tárgykörben. A növekvő törvényi beavatkozás korában, amikor a közjog és a magánjog 

közötti határok egyre átjárhatóbbá váltak, egyre nehezebbnek tűnik fenntartani a XIX. 

században kialakult autonóm magánjog vízióját. Ennek ellenére a szerződés, a deliktum és a 

jogalap nélküli gazdagodás elkülönült területeit továbbra is feltérképezték és megvitatták, 

még akkor is, ha egyes kritikusok szerint ezek a kategóriák csak ideiglenes, pedagógiai 

funkciót tölthetnek be. 

       A filozófiai beállítottságú jogászok továbbra is olyan elméleteket dolgoztak ki, amelyek a 

legjobban megmagyarázzák a magánjog természetét és célját, ahogyan a közgazdászok és 

társadalomelméleti szakemberek is folytatták a jog működésének és hatásának vizsgálatát; bár 

az, hogy a filozófiai és empirikus megközelítések pontosan milyen mértékben képesek 

tényleges hatást gyakorolni a bírósági döntésekre, továbbra is vita tárgya. 131 
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    45. Gyarmati büntetőjog és más modernitások: Európai büntetőjog 

                                         a 19. és a 20. században.  
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet az európai büntetőjog történeti vizsgálatának különböző hagyományos 

megközelítéseire reflektál a XIX. és XX. században. Megvizsgálja a téma megnevezésének és 

keretezésének számos módját, valamint a téma "lefedésének" módjait egy sor, mára már 

meglehetősen jól bevált narratív útvonalon, amelyek általában egy csendesen megnyugtató 

whiggizmust tükröznek. Ezután a "modern" európai büntetőjogtörténet alternatív, kétirányú 

koncepcióját vázolja fel. Mindezt úgy teszi, hogy a témát egy fejjel lefelé vagy kívülről befelé 

irányuló szemlélettel vizsgálja, és az európai büntetőjog egy kevéssé tanulmányozott, de 

lenyűgöző projektjére összpontosít: a gyarmati büntetőjog kitalálására, végrehajtására és 

fejlődésére. 

Kulcsszavak: jogtörténet, európai jogtörténet, büntetőjog, összehasonlító jog, európai 

büntetőjog, összehasonlító büntetőjog, gyarmati büntetőjog, új történeti jogtudomány. 

 

 

 

 

I.Bevezetés 

 

 

 

Az európai jogtörténet fogalma csúszós lehet. Egy európai jogtörténeti kézikönyv tökéletes 

alkalmat kínál arra, hogy megnehezítsük azt a felfogást, hogy egyáltalán létezik-e európai 

jogtörténet, és ha létezik, akkor azt is, hogy kitaláljuk, mi lehet az. 

Szerencsére mások, nálam sokkal nagyobb tudásúak is hangosan töprengtek ezeken a 

kérdéseken.2 Ez a fejezet, szintén szerencsére, nem az európai jogtörténet egészéről szól. 

Mégis, szerényebb témája, "Az európai büntetőjog a XIX. és XX. században", szépen kiderül, 

hogy az európai jogtörténet mint a tudományos kutatás tárgya, nem is beszélve arról, hogy 

önmagában is jelenség, néhány rejtélyes vonását illusztrálja. E fejezet témájának vizsgálata 

tehát azzal a plusz bónusszal is járhat, hogy dokumentálja, ha nem is az európai jogtörténet 

végletes homályosságát. 

        Ez a fejezet két részből áll. Az első rész a témájának különböző megközelítéseire 

reflektál. Ezt úgy tesszük, hogy megvizsgáljuk a téma megnevezésének és keretezésének 

többféle módját, valamint a téma "lefedésének" módjait egy sor, mára már meglehetősen jól 

bevált és kitaposott narratív ösvény mentén, a maga jellegzetes és ismerős útállomásaival és 

szervező teloi, "elveivel" vagy "közös gyökereivel". Az ösvények különbözhetnek egymástól, 

akárcsak eredetük és céljuk, de az utazás meglehetősen szokványos, és megnyugtatóan tolja 

őket egy csendes Whiggishness, amely szilárdan, vagy legalábbis tévedhetetlenül a célon 

tartja a szemét (bármi is legyen az). A második rész az európai büntetőjogtörténet ígéretesebb, 

vagy legalábbis kevésbé kiszámítható, kétirányú koncepcióját vázolja fel. Mindezt úgy teszi, 
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hogy a téma fejjel lefelé, pontosabban kívülről befelé irányuló szemléletet vesz fel, és az 

európai büntetőjog (vagy, ha úgy tetszik, a büntetőjog európai projektje) egy kevéssé 

tanulmányozott, de lenyűgöző projektjére összpontosít: a gyarmati büntetőjog kitalálására, 

végrehajtására és fejlődésére. 

 

 

 

II. Az európai büntetőjogtörténet: Mi ez? 

 

 

A fejezet témájának megközelítési nehézségei már akkor nyilvánvalóvá válnak, amikor 

megpróbáljuk megnevezni, nemhogy definiálni. Egy "európai jogtörténetről" szóló kézikönyv 

"büntetőjog a tizenkilencedik és huszadik században" című fejezetéről van szó. Tehát, 

egyelőre figyelmen kívül hagyva az időbeli zárójelet, egyszerűsítsük le "európai 

büntetőjogtörténet"-re. De mit is jelent ez? Az európai büntetőjog története? Az "európai" 

büntetőjog története? Vagy "Európa"? Az "Európa" nevű téren vagy régión, eszmén, jogi 

(politikai, kulturális, társadalmi stb.) projekten belüli vagy ahhoz kapcsolódó bizonyos 

országok büntetőjogának története? A történeti elemzés tárgyának megragadásához szükség 

lenne egy előzetes jogösszehasonlító gyakorlatra? Vagy a transznacionális jogban? A 

nemzetek feletti jogban?  E kérdések megválaszolásához (és a válasz lehet, hogy az lesz: "a 

fentiek mindegyike, vagy egy része") segítene tisztázni Európa operatív értelmét, amely a 

különálló entitások listájától a részek gyűjteményéig, a részeknél nagyobb - vagy legalábbis 

más - összegig, az európai nemzetek feletti egységig terjed. A büntetőjog esetében ez nem 

egyszerűen az elemzés módjának tisztázása. Ha az utóbbi, nemzetek feletti "Európa" felfogást 

fogadjuk el, akkor a büntetőjogról szóló fejezetünk, ha nem is lehetetlennek, de legalábbis 

rendkívül rövidnek bizonyulhat. Végül is, az európai büntetőjog létezése, vagy lehetősége, és 

minden bizonnyal kívánatos vagy legitimitása is, az európai büntetőjog értelmében vett 

büntetőjogi Európai Unió (vagy az Európa nemzetek feletti felfogás valamilyen kevésbé 

prózai megjelölése) már régóta vitatott. 

       Nyilvánvaló, hogy ha nincs Európa, akkor nem lehet európai jog (vagy bármi más, ami 

kifejezetten európai) sem. De még ha van is Európa, és az európai jog lehetővé válik, az 

európai büntetőjog lehetősége egy másik kérdés. A büntetőjog Európában nemzeti jog maradt, 

ahogyan a büntetőjog az Egyesült Államokban is nagyjából állami jog maradt. A 

büntetőhatalom túlságosan szorosan kapcsolódott magához a (nemzeti vagy állami) 

szuverenitás eszméjéhez ahhoz, hogy azt egy nemzetek feletti (vagy államfeletti) szervezetre 

lehessen bízni: Az egyik esetben Európára, a másikban az Egyesült Államokra (azaz a 

"szövetségi kormányra"). A furcsa módon nem állami, de mégis "kormányzati" hatalom e 

nemzetek feletti helyszínei nem fosztották meg őket teljesen a büntetőhatalomtól; de ez egy 

másfajta, gondosan körülhatárolt, inkább instrumentális, mint egzisztenciális büntetőhatalom 

volt, ellentétben a büntetés alapvetően korlátlan mérlegelési jogkörrel, a valóban szuverén 

büntetőhatalommal, amely szerves része magának a politikai hatalomnak. Ez a fajta 

büntetőhatalom az unió szuverén tagjai - a nemzetek és az államok - számára volt fenntartva, 

amelyek gondosan felügyelték a nemzetek feletti büntetőhatalom határait (korlátozott sikerrel, 

amint azt az amerikai szövetségi büntetőjog fejlődése mutatja). 

        Európában, még inkább, mint az Egyesült Államokban, a szükségszerűen nemzeti, nem 

pedig nemzetek feletti büntetőhatalomnak ehhez a szuverenitáson alapuló narratívájához több 

más is csatlakozott. Létezik például egy legitimációs tematikájú narratíva, amely a helyi 

önkormányzat általi legitimáció fokozott szükségességét hangsúlyozza a büntetőhatalom, mint 

a kormányzati hatalom legbeavatkozóbb formájának gyakorlása esetében. Ez a narratíva 

beleolvadhat a szilárdan tartott és mélyen átélt helyi kulturális és társadalmi normák 
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védelméhez való ragaszkodásba a "külső" befolyással szemben, bármelyik irányban is 

történik a kriminalizáció vagy a dekriminalizáció. Általánosabban, az európai büntetőjog 

fogalmával kapcsolatos aggályok gyakran olyan országokban merülnek fel, amelyek úgy 

tekintik magukat, mint amelyek büntetőjogi rendszere nem csupán különbözik a többitől, 

hanem valamilyen módon magasabb rendű is, például a büntetőjogi "tudomány" vagy - ezzel 

összefüggésben - a büntetőjogi politika fejlettségében, beleértve a büntetőjogi felelősség vagy 

a büntetőeljárás alkotmányos és egyéb elveit. Amennyiben az európai büntetőjoggal szembeni 

ellenállást a nemzeti felsőbbrendűség érzése motiválja, az feltehetően leküzdhető lenne, ha a 

"felsőbbrendű" nemzet büntetőjogi rendszerét az európai büntetőjogban egyetemessé tennék. 

          Talán az európai büntetőjogtörténet projektje, és ezért ez a fejezet, végül is nem a 

pozitivista jogi elemzés egyik vagy másik módjáról szól, hanem egy közös lényegről, alapról 

vagy modellről, amelyhez kényelmesen az "Európa" elvont címkét csatoljuk. Más szóval, 

talán ez az "európai büntetőjogtörténeti" kitérő kevésbé jogtörténeti, a pozitív jogtörténet 

értelmében vett jogtörténeti, mint inkább jogelméleti (vagy jogszociológiai) gyakorlat. 

Témánk e felfogásában egy jogelmélet - mondjuk a liberalizmus vagy a kantianizmus - 

fejlődését, pontosabban talán felfedezését követhetnénk nyomon, amelynek megnyilvánulásait 

aztán térben és időben, a különböző országok hazai jogrendszereiben dokumentáljuk egy 

bizonyos időszak alatt (mondjuk a XIX. és XX. században). Ebben a megvilágításban az 

"Európa" a "liberalizmus", az "európai jog" a "liberális jog", az "európai büntetőjog" pedig a 

"liberális büntetőjog" homályos szinonimájának tűnhet. 

        Itt meglehetősen tetszőleges, hogy melyik jogrendszert használjuk a liberális eszme 

folyamatos kibontakozásának illusztrálására az európai jogban, és különösen az európai 

büntetőjogban, bár egyes országok gyakrabban jelennek meg ezekben a beszámolókban, mint 

mások. Németország jut eszembe.3 Az európai büntetőjogtörténet mérése a német 

büntetőjogtörténet mércéjéhez mérve a felületes szemlélő számára kissé ironikusnak tűnhet - 

bár talán nem meglepő, tekintve a német jogtudomány, beleértve a jogtörténetírást is, 

domináns helyzetét Európában -, tekintettel a német büntetőjog 1933 és 1945 közötti 

radikálisan illiberális epizódjára.4 A folyamatos, bár időnként megtorpanó fejlődésről szóló 

elbeszélések éppoly kritikátlanok, mint amennyire kiszámíthatóak, és nincs más felismerhető 

motivációjuk, mint annak szükségessége, hogy megörökítsék valami régi fejlődését valami 

újabbá, valami aktuálissá - és valami még eljövendővé -, ahol a jövő várhatóan továbbra is 

szorosan hasonlítani fog a jelenre, tekintettel arra a közös érzésre, hogy a büntetőjogban a 

dolgok - az átmeneti csuklásokat és a fennmaradó tökéletlenségeket leszámítva - nagyjából 

olyanok, amilyennek lenniük kellene, és amilyenek egy ideje már voltak. Ezek az 

elbeszélések kifejezetten vagy hallgatólagosan egy másik rendszerrel vagy rendszerekkel való 

ellentétben működhetnek, ahol a dolgok nagyon nem olyanok, mint amilyennek lenniük 

kellene. Az amerikai büntetőjog képe évtizedek óta különösen hasznos összehasonlító 

funkciót tölt be, mint az a disztópia, amelyhez képest az európai büntetőjog még a 

legrosszabb állapotában is a liberális büntetőjog utópiájának tűnik, vagy legalábbis jó úton 

halad afelé.5 Ebben az összefüggésben az angol büntetőjog is megjelenhet időnként a 

premodern, felvilágosulatlan, irracionális, kód nélküli (!) ("common law") másik, 

jóindulatúbb változataként. A német büntetőjog pedig a normától/mintától a 

kivételig/disztópiáig terjedő spektrum másik végén jelenik meg, és az európai büntetőjog 

történetének elbeszélése a német büntetőjoghoz való közelség, vagy legalábbis a német 

büntetőjog felé való haladás szempontjából van keretezve. 

        Ez az állapot talán nem független attól a ténytől, hogy az európai jogtörténet nagy részét 

régóta német tudósok írják.6 A német dominancia az európai jogtörténetben azonban nem 

teljesen magyarázza Németország központi szerepét az európai büntetőjogtörténetben; a 

huszadik század elejétől kezdődően a német dominancia a büntetőjogban is szerepet játszott. 

Nem sokat segített az európai büntetőjogtörténetnek, de még inkább a hazai 



 834 

büntetőjogtörténetnek sem, hogy a német büntetőjogtudomány olyan ahistorikus 

"tudományként" jelent meg, amelynek körülbelül annyi haszna volt a történelmi kontextus 

szempontjából, mint a modern fizikának - vagy ami még relevánsabb, a botanikának - a 

tudománytörténet szempontjából. A német büntetőjogtudomány ebben a tekintetben még 

kevésbé érdeklődött a történeti elemzés iránt, mint a common law országokban működő 

társai, ahol a régit nem elavultnak minősítették, hanem doktrinálisan precedensértékűként 

tisztelték.7 

        Ez a történet nem vonatkozik a ("európai") büntetőeljárási jogra, illetve jogtörténetre 

(szemben az anyagi büntetőjoggal), ahol a német jogtudomány soha nem érte el (vagy nem 

törekedett) egészen ugyanezt a modellértékű státuszt.8 A huszadik század elején, amikor 

amerikai tudósok egy csoportja, köztük John Henry Wigmore és Ernst Freund az Amerikai 

Jogi Iskolák Szövetségének égisze alatt nagyszabású fordítási és szerkesztési projektet indított 

The Continental Legal History Series néven, hogy "külföldi" szövegekkel élénkítse az 

amerikai jogi diskurzust, a "kontinentális" büntetőjog történetéhez legközelebbi, amit találtak, 

a német büntetőjog története volt, amelyet aztán kiegészítettek más országok büntetőjogáról 

szóló kitérőkkel9 . A francia büntetőeljárás kiegészített története az európai büntetőeljárás 

történetének analóg beugró funkcióját töltötte be10. 

       Az angol büntetőeljárás (és különösen az esküdtszék) progresszív, sőt talán (bizonyos 

értelemben) felvilágosult hírnévnek örvendett a kontinentális megfigyelők körében, legalábbis 

addig, amíg a kontinentális jogrendszerek (köztük Németország) meg nem állapították, hogy a 

laikusok részvétele inkább a tudománytalan premodern irracionalitás jele, mint a felvilágosult 

önkormányzatiságé (és hogy az angol esküdtszéki rendszer csak - amennyiben egyáltalán 

működött - a megfoghatatlan és jellegzetes angol "józan ész" miatt működött). 11 Az angol 

joggal ellentétben az amerikai jog még a büntetőeljárásban is betöltötte az ellentétes disztópia 

funkcióját, köszönhetően a "plea bargaining" általánosan elítélt gyakorlatához való 

kötődésének, még akkor is, amikor az európaiak az elítélő "elvi" retorika évtizedei után már 

nem tudták figyelmen kívül hagyni az európai büntetőeljárásban a végső döntéshozó (a bíró) - 

és nem a felek, bármilyen egyenlőtlen is az egymásnak való megfelelés - részvételével 

folytatott, vitathatatlanul aljasabb alkudozási gyakorlatot.12 

      Az "európai" jogtörténet - beleértve a büntetőjogi jogtörténetet is - megismerésének 

nehézségeire az egyik magyarázat az a régóta fennálló gyakorlat, hogy a "kontinentális" és az 

"európai" szinonimaként használatos. Ez a gyakorlat jelentős következményekkel jár a 

tudományág hatókörére és ambícióira (és összetettségére) nézve. Sem Wigmore, sem 

bármelyik kollégája nem gondolta volna, hogy a "kontinentális" büntetőjogról és 

büntetőeljárásról szóló szövegek fordításaiban a német vagy francia jog mellett az angol jog is 

szerepel. A "kontinentális" jog "polgári" jogot jelentett a "nem szokványos" jog értelmében; 

más szóval a kontinentális jogot az angol (és az amerikai) joggal való kifejezett ellentétben 

határozták meg. 

         Az utóbbi időben az európai és a kontinentális jogtörténet egyenlőségjelének alkalmi 

gyakorlata olyan kritikai irodalmat szült, amely az európai jogtörténet hagyományosan szűk 

fókuszának kiterjesztését követeli, amely nemcsak Angliát (az egyik irányban), hanem a 

skandináv vagy "északi" országokat (a másik irányban) is kizárta. Úgy tűnik, az egyik 

megoldás az "európai" egyik durva szinonimájának ("kontinentális") egy másikra 

("összehasonlító") való cseréje, vagy inkább az európai jogtörténetnek az összehasonlító, sőt 

transznacionális jogtörténet (nyitott vagy legalábbis porózus európai határokkal), nem pedig a 

nemzetek feletti (Európa nevű) jogtörténetként való konceptualizálása, hogy megkerüljék a 

zavaró fogalmi, talán csak rendszertani kérdéseket. 

          Wigmore nehézségei az európai ("kontinentális") büntetőjog vagy büntetőeljárás 

történetével foglalkozó szövegek felkutatásában három okból is figyelemre méltóak. Először 

is, az európai (vagy kontinentális) büntetőjogtörténettel foglalkozó szakirodalom hiányát 
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tükrözte. Egyszerűen nem volt mit lefordítani, így Wigmore és kollégái kénytelenek voltak 

kiegészíteni a hazai (egy esetben német, egy másik esetben francia) történettudományt. 

Másodszor, maguk a hazai büntetőjog (vagy büntetőeljárás) történetei meglehetősen ritkák 

voltak. Harmadszor, és ami még érdekesebb, Wigmore-nak ma is hasonló problémákkal 

kellett volna szembenéznie. Az európai büntetőjogtörténet irodalma még ma is sovány. És a 

hazai büntetőjogtörténetek irodalma sem sokkal vastagabb. 

       Gondoljunk csak arra a könyvre, amelyre talán egy XXI. század eleji Wigmore esett 

volna a választás: ismét a német büntetőjog története (Eberhard Schmidt tollából), kiegészítve 

más országok fejlődésének összefoglaló beszámolóival. Schmidt könyve, bár először nem 

sokkal a második világháború vége után jelent meg, és legutóbb 1965-ben dolgozták át, 

továbbra is a téma vezető műve.13 Valójában a német büntetőjogtörténet irodalma ma 

bizonyos szempontból kevésbé gazdag, mint Wigmore idejében, amikor a különböző történeti 

beszámolók egész sora állt rendelkezésre - von Bar mellett olyan különböző megközelítésű és 

érdeklődésű szerzők írásai, mint Wilda, Brunner és Binding (bár mindegyikük a korai 

büntetőjogra összpontosított).14 . Schmidt könyve, akárcsak von Baré, hasznos áttekintést 

nyújt (durva) időrendi sorrendben a (német) büntetőjog, vagy inkább a (német) büntetőjogi 

tudományosság (vagyis a büntetőjogtudomány - egy olyan téma, amely eleve és eleve ellenáll 

a történelmi kontextussal való komolyabb foglalkozásnak, kivéve, ha a nagyobb racionalitás 

és végső soron az igazság felé vezető fejlődés rögzítéséről van szó) fejlődéséről. Schmidt 

könyve hiányt pótolt a szakirodalomban (évtizedek óta!); nem különösebben ambiciózus vagy 

revelatív történeti beszámoló a német büntetőjogról. 

        Az inspirálatlan hazai büntetőjog-történetek rossz mintául szolgálnak az európai (vagy 

kontinentális) büntetőjog történetéhez, még akkor is, ha félretesszük az európai büntetőjog-

történet létrehozásának joghatóság-központú projektjével kapcsolatos általános fenntartásokat, 

függetlenül attól, hogy melyik joghatóságot választjuk, és hogyan próbáljuk igazolni ezt a 

választást. Schmidt és Bar könyvei használható kiindulópontokat biztosítottak mindazok 

számára, akik meg akarják ismerni a büntetőjog és a büntetéselmélet német 

tudományosságának egymásutániságáról - és egymást követő fejlődéséről - szóló standard 

beszámolót. Schmidt könyve a büntetőjog története helyett valójában talán inkább önigazolási 

vagy személyes számvetési gyakorlatként olvasható, különösen a fejezetünkben tárgyalt 

időszakot illetően. Schmidt beszámolójának főszereplője Franz von Liszt, a huszadik 

századfordulón kialakuló progresszív "modern" kriminológia vezető német közreműködője, 

egy olyan mozgalomé, amely tudatosan nemzetközi - és európai - törekvéseket követett, amint 

azt az 1889-ben létrehozott központi szervezetének ("Nemzetközi Büntetőjogi Unió") neve és 

az alapító trió (amelynek tagjai voltak még Adolphe Prins (Brüsszel) és Gerardus Antonius 

van Hamel (Amszterdam)) multinacionális összetétele is bizonyítja. Schmidt Liszt tanítványa 

volt, és Liszt népszerű büntetőjogi tankönyvét szerkesztette Liszt 1919-ben bekövetkezett 

halála után, egészen annak huszonhatodik és utolsó, 1932-es kiadásáig. Schmidt elbeszélése 

Liszt öntudatosan modern konzekvencialista programját (elrettentés-rehabilitáció-

felfüggesztés) a "klasszikus" retributivizmus atavisztikus barbár, tudománytalan 

ortodoxiájával szemben a büntetőjog felvilágosult jogpolitikai projektjének végső 

állomásaként mutatja be: a Liszt által megszemélyesített "jogállami társadalmi korszak" 

(rechtsstaatlich-soziale Epoche). 

      Ez az elbeszélés talán csak leegyszerűsítően whiggikusnak és talán kissé öncélúnak 

tűnhetett volna, ha Schmidt mondjuk 1932-ben jelentette volna meg könyvét. De 1947-ben 

már több volt a tét. Kiderült ugyanis, hogy a nácik, különösen - de nem csak - korán, 

nagymértékben merítettek Liszt progresszív javaslataiból, amelyek közül a leghíresebb és 

legjelentősebb a német büntetőjogi rendszer radikális reformja, amelyet a nácik a 

hatalomátvételt követő egy éven belül hajtottak végre, bevezetve a bűnösségen alapuló 

büntető "büntetések" és a diagnózison alapuló rehabilitációs-inkapacitatív "intézkedések" 
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máig érvényben lévő, kétsávos rendszerét.15 Nyolc évvel később, 1941-ben, a második 

világháború tetőpontján a német büntető törvénykönyv gyilkosságra vonatkozó 

rendelkezésének reformja, amelyet nem más, mint Roland Freisler, a hírhedt német 

népbíróság (Volksgerichtshof) későbbi elnöke támogatott, a "gyilkosság" hagyományos 

meghatározását (amely az előre megfontolt szándékra való összpontosításában hasonlított a 

common law definíciójára) a "gyilkos" meghatározásával váltotta fel, megvalósítva egy régóta 

fennálló progresszív javaslatot, amely a hangsúlyt a bűncselekményről az elkövetőre, a 

bűnösség elemzéséről pedig a javító-javító diagnózisra helyezte át.16 

      Figyelemre méltó a folytonosság Liszt "jogállami társadalmi korszakának" ideológiája és 

aci büntetőpolitika között. Legalábbis Lisztnek a jogállamiság alapvető liberális elvei iránti 

elkötelezettsége (amely olyan szlogenekben öltött testet, mint "A büntető törvénykönyv a 

bűnözők magna carta-ja".17) nem állt útjában annak, hogy a nácik a náci büntetőjogi 

kormányzásra vonatkozó általános megközelítését és konkrét politikai javaslatait magukévá 

tegyék. És még ha eltekintünk is Liszt (és Schmidt) helyétől a német büntetőjog történetében, 

a meglepően zökkenőmentes átmenet Liszt és társai, a weimari progresszívek úgynevezett 

"jogállami társadalmi korszakából" a náci korszakba kétségbe vonja Schmidt azon kísérletét, 

hogy ezt a történelmet a liberális büntetőjog modern eszményének megvalósítása felé vezető, 

1933-ban (vagy talán valamikor később, a náci rezsim alatt: 1939? 1941?18) hirtelen 

megszakadt, egyre emelkedő ívként kövesse nyomon. 

       Egy alternatív megközelítés. De tegyük fel, hogy elvetjük a whiggista megközelítést, és 

helyette a büntetőjogi liberális jogpolitikai projekt kritikai történeti elemzése felé fordulunk. 

Ebben az esetben a német büntetőjog jól szolgálhatna fókuszpontként, mégpedig pontosan 

ugyanezen okból. Ebben a történeti beszámolóban az 1933-45 közötti német büntetőjogi 

rendszer nem megmagyarázhatatlan kitérőnek (ha nem egyenesen fordulatnak) tűnne a 

liberális büntetőjog (európai) projektjének megvalósításához vezető úton, hanem éppen az 

ellenkezőjét szemléltetné, vagyis azt, hogy a modern liberális büntetőjog kihívásának nem 

sikerült megfelelni - ha nem is lehetetlen - számos okból, többek között a nem megfelelő - sőt 

talán még kontraproduktív - eszközök és módszerek megválasztása miatt, és a legitimációs 

kihívás természetének és jelentőségének eleve nem ismerése révén 19. 

      Ez a történeti megközelítés még magának a liberális büntetőjog kihívásának 

megfogalmazására is ösztönözhet kritikai reflexiót a "modern jog kialakulása" során, a XIX. 

század fordulóján. A modern liberális büntetőjog projektjének elindítását eddig az "atyák" 

meglehetősen egységes listájához kapcsolták, amely európai (vagy nemzetek feletti) szinten 

általában Beccaria és Kant, esetleg Voltaire vagy akár Bentham nevét tartalmazza, kiegészítve 

különböző nemzeti személyiségekkel, nevezetesen P. J. A. Feuerbachéval Németországban. 

Ezek a hazai alapító figurák az általános eszményt a hazai büntetőjogi doktrína nyelvére 

fordították le, saját elméleti műveik, tankönyveik vagy kódexeik révén, vagy - Feuerbach 

esetében - mindhárom művön keresztül. A "büntetéselmélet" évszázadokon keresztül újra 

felfedezte és újraélesztette a büntetés indoklásának következetességen alapuló és deontológiai 

megközelítései közötti vitát, amelyet e szerzők példaként tartanak számon. Ezzel szemben a 

(hazai vagy európai) büntetőjog történetírása általában megelégedett azzal, hogy a "modern 

jog kialakulásának" egyetlen, egyszínű pillanatát jelölje meg, majd onnan kiindulva felvázolja 

a történeti pályát.20 Ezek az alapító szövegek és alakok azonban a kapottnál nagyobb 

figyelmet érdemelnek, túl azon, hogy az egyik vagy másik "büntetéselmélet" egydimenziós 

helyettesítőjeként, ha nem egyszerűen a büntetőjog modern, felvilágosult korszakának 

kezdetét jelentik az adott országban. 

       Az egyik kérdés, amelynek további történeti elemzése ebben az összefüggésben hasznos 

lehet, a rabszolgaság és a rabszolgaság szerepe az alapító szövegekben és az (európai) 

liberális büntetőjogi hagyomány kialakulásának időszakában. Ez utóbbi kérdést Orlando 

Patterson vizsgálta a rabszolgaság társadalomtörténetének részeként a liberális 
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társadalmakban.21 A büntető rabszolgaság (és a "társadalmi halál"), valamint általában a 

bebörtönzés és különösen a bebörtönzés egy bizonyos módja közötti kapcsolat áthatja a 

liberális büntetőjog alapító szövegeit, a következményelvű és a deontológiai megközelítéseket 

elválasztó ismert és feltételezhetően alapvető ideológiai szakadékon keresztül.22 

         Amennyiben a liberális büntetőjogi projekt a személyes autonómia iránti alapvető és 

"modern" elkötelezettség körül forog, a rabszolgaságra (mint az autonómia végső tagadására 

azáltal, hogy az egyik ember leigázza a másikat) való gyakori alkalmi hivatkozások a liberális 

büntetőjog alapszövegeiben szembetűnőek. Az úr és rabszolga közötti dichotómia tehát már a 

kezdetektől fogva keretbe foglalhatja - és jelentősen korlátozhatja - a liberális büntetőjog 

projektjét, kizárva a büntetés bizonyos tárgyait a személyek köréből, akiknek autonómiáját 

még a büntetésükben is tiszteletben kell tartani ahhoz, hogy a büntetés legitim legyen. Vagy 

pedig, ha ez a kettősség nem arra szolgál, hogy a büntetés tárgyai közötti alapvető 

különbségtétel révén kezdettől fogva keretbe foglalja a projektet, akkor talán az autonómia 

(mint a személy meghatározó jellemzője és mint a legitimitás záloga) iránti elkötelezettség 

sokkal kevésbé központi jelentőségűnek és kevésbé vaskalaposnak bizonyulhat a liberális 

büntetőjog projektje szempontjából, mint azt általában feltételezik. 

      Ezt a történelmi vizsgálatot aztán időben és terjedelemben ki lehetne terjeszteni. A 

rabszolgák és más büntetési tárgyak, valamint a rabszolgaság és más büntetési módok közötti 

dichotómia csak a liberális büntetőjog legitimációs feladatának korlátozására (és ezáltal 

leegyszerűsítésére) szolgálhat, azáltal, hogy bizonyos büntetési tárgyakat és azok büntetőjogi 

kezelését kizárja a vizsgálat köréből. Ez azt sugallná, hogy keressünk más olyan 

megkülönböztetéseket, amelyek hasonló funkciót töltenek be az európai 

büntetőjogtörténetben. Vegyük például a közelmúlt irodalmának egyik provokatív példáját, az 

állampolgár és az ellenség közötti megkülönböztetést, amelyet gyakran a "terrorista" 

példájaként tartanak számon.23 Világi példák közé tartozhatnak az osztály, a faj, az etnikai 

hovatartozás, a nem, a nemzeti származás, a lakóhely stb. alapján tett ismert 

megkülönböztetések. 

        Hogy egy konkrét és talán kevésbé nyilvánvaló példát hozzunk, amely a XIX. század 

fordulójától a XX. század fordulójáig terjedő időszakra is kiterjeszti a vizsgálatot, vegyük a 

gyarmati büntetőjogot, egy egész büntetőjogi rendszert, amely a fehér és fekete, a 

gyarmatosító és a "bennszülött", a civilizált és civilizálatlan, az uralkodó és az uralkodó 

közötti radikális megkülönböztetésen alapul. Itt a német gyarmati büntetőjogra való 

összpontosítás két okból kínálja magát. Először is, szépen kiegészítené az európai 

jogtörténetben a német (nem gyarmati) büntetőjogra helyezett hagyományos hangsúlyt, bár 

nem meglepő, hogy a németországi "valódi" büntetőjog régóta tartó tudományos vizsgálata és 

a gyarmati büntetőjog feltárása között, amelyet talán nem is tekintettek büntetőjognak, hanem 

inkább a közjog egy formájának, intézményi vagy személyi átfedések aligha lesznek.24 

Másodszor, Németország későn csatlakozott a gyarmati büntetőjog vállalkozásához. Ennek 

következtében, amikor a németek a huszadik századfordulón (ha rövid időre is) a gyarmati 

büntetőjog kérdésére irányították figyelmüket, előttük állt az európai gyarmati hatalmak - 

köztük Anglia, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország és Portugália - által 

követett megközelítések palettája.  Az eredmény egy lenyűgöző - és furcsa módon nem 

ítélkező - irodalom, amely átfogó összehasonlító elemzéseket nyújt az európai gyarmati 

büntetőjog "legjobb gyakorlatáról". 

        Az eddigi kritikai reflexióktól visszalépve most már láthatjuk témánk alternatív 

megközelítésének alapvető körvonalait: Az európai büntetőjogtörténet a tizenkilencedik 

századforduló óta, azaz "a modern jog kialakulása". Ez a megközelítés az európai modern 

liberális politikai-jogi projektet tekintené vizsgálat tárgyának, nem pedig egyetlen 

(modell)joghatóságot vagy joghatóságok csoportját. A történeti elemzést a kritikai elemzés 

módjaként folytatná, a vizsgált projekt alapító pillanatától kezdve, és minden egyes lépésnél 
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megkérdőjelezné egyrészt a projekt logikusságára és kívánatos voltára, másrészt a sikeres 

befejezés felé vezető útra vonatkozó kényelmes feltételezéseket. 

        A fejezet hátralévő részét az európai büntetőjogtörténet eme alternatív megközelítésének 

konkretizálásának szenteljük. 

  

 

 III. Az európai büntetőjogtörténet: Mi lehetne? 

 

 

Európa eszméjének a liberális projekthez való társítása, és ennek következtében az európai 

jogtörténetnek e projekt alapvető kötelezettségvállalásainak fényében való szemlélése nem 

kell, hogy történelmietlen, önámító vagy önelégült legyen. Más szóval a "liberalizmus" lehet 

az a szőnyeg, amely összeköti az európai jogtörténetet, feltéve, hogy a "liberalizmust" vagy 

éppen a "jogot" (vagy természetesen "Európát") nem ex machina szállított, előre csomagolt 

eszmékként kezeljük, hanem inkább úgy, mint amelyek maguk is történelmileg helyhez 

kötöttek.25 Az európai jogtörténet liberális megközelítésével (mint inkább szellemtörténeti, 

mint alkalmazott jogelméleti formával) a probléma nem a koncepció, hanem a kivitelezés 

kérdése. Nincs ok arra, hogy a liberalista történelem miért kell, hogy a haladás boldog 

története legyen, esetleg alkalmi megszakításokkal, és miért ne lehetne ehelyett - vagy miért 

ne lehetne a kudarc története is, akár az alapítás szintjén, mint eszmény, akár a megvalósítás 

szintjén, mint az eszménynek való meg nem felelés kudarca. És mi sem mutatja jobban az 

európai jogtörténet jelentőségét, mint az államhatalom jogon keresztül történő 

legfélelmetesebb megnyilvánulásának, a büntetőjognak a történeti elemzése, amelyben az 

állami tisztviselők szándékosan fenyegetik és erőszakkal sújtják az állam választópolgárait, és 

ezzel megsértik azoknak a személyeknek az autonómiáját, akiknek autonómiáján a liberális 

állam legitimitása nyugszik. 

       Az európai büntetőjogtörténet liberális megközelítésének azonban nemcsak a whiggista 

önelégültség (gyakran más-más elítélésével párosuló) önelégültség állandó kísértését kellene 

elkerülnie. Ugyanakkor ügyelnie kell arra is, hogy felismerje a benne rejlő korlátokat. A 

liberalista történetírás nem univerzalisztikusabb, mint maga a liberalizmus. A liberalizmust 

gyakran és jogosan vádolják azzal, hogy figyelmen kívül hagyja történelmi és - ami még 

gyakoribb - földrajzi, nemzeti, kulturális és társadalmi kontextusát. Valójában ezt a kritikát 

gyakran az eurocentrizmus vádjaként fogalmazzák meg. Ez eléggé igaz, de nem tartozik a 

tárgyhoz, amikor egy olyan kifejezetten európai vállalkozásról van szó, mint az európai 

büntetőjogtörténet. A liberalizmus éppen azért és annyiban megfelelő lencseként, hogy az 

európai büntetőjogtörténetre tekintsünk, mert és amennyiben eurocentrikus, ugyanolyan 

eurocentrikus, mint az elemzés tárgya. A liberalizmus egy kísérlet arra, hogy megragadja azt, 

ami az európai büntetőjogtörténetben európai, nem kevesebb, de nem is több. 

        A liberalista projektet azzal kapcsolatban tekinthetjük, amit modernista projektnek 

nevezhetünk, vagyis az európai jogtörténetnek általában és az európai büntetőjogtörténetnek 

különösen olyan megközelítésével, amely a modern jogtudomány európai eredetét a liberális 

jogtudomány eredetével hozza összefüggésbe: a modern jog liberális jog. Mindkét 

megközelítés, a modernista és a liberális jogtörténetírás hasonló buktatókkal szembesül; 

mindkettő gyorsan whiggessé válhat, az egyik a folyamatos modernizációt, a másik a 

folyamatos liberalizációt méri az európai (büntető)jogtörténetben a XIX. század fordulója óta. 

A modernista megközelítés ráadásul egy olyan, az ürességhez közelítő homályosságtól 

szenved, amelyet orvosolhatna, ha a liberalista megközelítéssel előre lehetne menni; nincs ok 

arra, hogy miért csak egyetlen modern pillanat létezhet, de segít tisztázni, hogy mitől lesz az 

egyes modern pillanatok modernek.26 
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        Ez a Kézikönyv a jogi modernizmus és a liberalizmus kapcsolatának általános felfogását 

tükrözi. Kezdjük fejezetünk időbeli zárójelével: "Büntetőjog a tizenkilencedik és huszadik 

században"; majd adjuk hozzá a kézikönyv azon részének alcímét, amelyben fejezetünk 

megjelenik: "A tizenkilencedik század és azon túl: A modern jog kialakulása". Az alcím azt 

sugallja, hogy a vizsgált időszak kezdete számít, nem pedig a vége, az időbeli zárójel bal 

oldala, nem pedig a jobb oldala. Ez az időszak, amely a "modern jog kialakulásával" 

kezdődött a tizenkilencedik századfordulón, még mindig folyamatban van. Ily módon az 

alcím egy, a jogtörténetben általában, és különösen az európai jogtörténetben jól ismert 

narratívára utal. Ami a tizenkilencedik századfordulón történt (a hosszú tizenkilencedik 

század, amely valójában a tizennyolcadik században kezdődött, és néhány esetben - 

Angliában - még korábban), az a modernitás volt. Ne is törődjünk azzal, hogy a huszadik 

század fordulóját ugyancsak a modernitás megérkezése jellemzi. De ez a modernitás - amelyet 

olyan látomásokkal társítanak, mint a "modern ember" Kafkánál vagy Musilnál, aki 

céltalanul, szorongva és elidegenedve tűnődik az őt körülvevő hanyatló klasszikus világ felett 

- más jellegű volt, és furcsa módon, látszólagos egzisztenciális jelentősége ellenére, kevésbé 

jelentős, és a jogtörténetben csupán egy kiigazításként jelent meg azon az úton, amely száz 

évvel (plusz-mínusz egy évszázaddal) korábban a "modern jog kialakulásával" kezdődött. 

        Az előbbi (XIX. századfordulós) modernitás a felvilágosodás modernitása; a "modern 

jog" a felvilágosodás projektjének politikai-jogi megnyilvánulása, amely a liberális egyén, a 

személy koncepciójára épül. Az utóbbi modernitás az eredeti felvilágosodási projekt 

összeomlásának modernitása - vagy, nézőpontunktól függően, alapvető átrendeződése -, 

ahogy a tudomány az igazságosság helyébe lép, a társadalmi érdekek kiszorítják az egyéni 

jogot, a "modern közigazgatási állam" behatol a jogállamba, és - a büntetőjog területén - a 

kriminológia tudománya, amely a megelőzés, a fegyelmezés és a bűnelkövetésre való 

alkalmatlanság programjára épül, megkérdőjelezi a büntetőjog ortodox doktrínáját, amely az 

egyéni bűnösség fogalmán alapuló büntetés atavisztikus, anakronisztikus és irracionális 

eszméjéhez kötődik. 

        Érdekes módon a progresszív kriminológia modernitása ennek fényében úgy tekinthető, 

mintha a modernitás egy olyan felfogását idézné fel, amely megelőzte a modern liberális 

politikai-jogi projekt "megjelenését" a XIX. század fordulóján. Ez a liberális modernitás előtti 

modernitás nem a liberális jogállam (état de droit) modernitása, hanem a technokrata és 

öntudatosan tudományos és progresszív Polizeistaat (état de police) és annak 

Polizeiwissenschaft-ja (science de la police). A rendőrállam azonban éppen az 

államhatalomnak az a megnyilvánulása, amellyel szemben a "modern" felvilágosult liberális 

jogállam meghatározta magát, amely a minden ember egyetemes önrendelkezési 

képességének radikálisan új eszméjén alapult. Ebben az elbeszélésben tehát az európai 

büntetőjog története a hosszú tizenkilencedik században a jog egy intermezzo története a 

rendőrség (Policey) évszázados "modern" projektjében, abban a klasszikus értelemben, amely 

még mindig átragyog, egy óceánnyira innen, a "modern" projektben, az Egyesült Államok 

Legfelsőbb Bíróságának 1873-as definíciója az állam rendőrségi hatalmáról, mint "az 

emberek és dolgok irányításának hatalmáról az uralma határain belül":27 a háziúrnak a 

magánháztartásán (oikosz) belüli emberi és nem emberi erőforrások feletti diszkrecionális, 

korlátlan és lényegében szuverén "oeconomicus" hatalmának modern, nyilvánosságra hozott 

megnyilvánulása, amely a nyugati politikai történelem hajnala, az ókori Athén óta 

ismeretes.28 

     A "modern jog" eszméjének - mind a modernségének, mind a gyeplőtlenségének - ilyen 

módon történő elhelyezése egy tágabb történelmi kontextusban kétirányú longue durée 

megközelítést javasol az európai jogtörténetre általában és az európai büntetőjog-történetre, 

amelyet a nyugati - pontosabban az európai - politikai-jogi projektben végigkövethető két 

kormányzási mód közötti különbségtétel és feszültség keretez. A XIX. század fordulóján 
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"kialakult" "modern jog" a liberális jog felvilágosodáson alapuló, autonómia-központú 

felfogása, szemben a liberalizmus előtti (de már "modern") rendőrség háztartás-alapú, 

heteronómia-központú felfogásával. Mind a jog, mind a rendőrség az autonómia és a 

heteronómia közötti, a közigazgatás területén régóta fennálló feszültség "modern" 

megnyilvánulása. 

        Az európai büntetőjog történeti elemzésének tárgya egy politikai-jogi projekt; határait az 

e projekthez való tartozás határozza meg. Inkább rendszerszintű, mint joghatósági, és ebben 

az értelemben nem nemzeti vagy nemzetek feletti, hanem anacionális; nem követi nyomon a 

jog egy különálló joganyagát semmilyen szinten - helyi, nemzeti, nemzetközi vagy nemzetek 

feletti szinten. A történeti elemzést kritikai elemzésként használja, hogy egy adott normát, 

gyakorlatot vagy normák vagy gyakorlatok összességét a joghoz és a rendőrséghez mint a 

kormányzás két alapvető "modern" módjához kapcsolódó normatív kötelezettségvállalások 

hátterében vizsgálja, ha vannak ilyenek. Végső soron tehát ez a történeti elemzés az európai 

büntetőjogtörténet kétirányú narratíváját hozná létre (a tág értelemben vett "jogtörténetet" 

használva): egy európai büntetőjogtörténetet (szűk értelemben) és egy európai bűnügyi 

rendészet történetét.29 Ebből a szempontból az európai büntetőjogtörténetről a "modern jog 

kialakulása" óta létező kutatások nagy része az első kategóriába tartozik. Az európai 

büntetőjogtörténet a XIX. századforduló óta a szűk értelemben vett európai büntetőjog 

története, mintha a modern jog megjelenése azonnali és teljes átmenetet jelentene az egyik 

korszakból (a rendőrség korszakából) a másikba (a jog korszakába), ahol a (modern) jogállam 

korszaka minden korábbi (premodern) helyébe lépett, és így a rendészeti szempontból történő 

történeti elemzést irrelevánssá, ha nem egyenesen anakronisztikussá teszi. Ugyanakkor, és 

talán ezzel összefüggésben, az európai büntetőjogtörténet - amint azt korábban megjegyeztük 

- nagyrészt megelégedett azzal, hogy a 19. század fordulóján a "modern jog kialakulásáról" 

szóló ismert történet büntetőjogi változatát mesélje el, mint a "modern", liberális értelemben 

vett büntetőjog eszméjének átfogóbb megnyilvánulását. 

         A vázolt kétirányú megközelítés két lehetőséget hagy a továbbfejlesztésre. Először is, és 

ez a legnyilvánvalóbb, a szűkebb értelemben vett európai büntetőjogtörténet folytatásának el 

kellene kerülnie a whiggizmus rutinját, hogy olyan történeti elemzést folytasson, amely 

megkérdőjelezi az elfogadott narratívákat, és kritikusan elemzi a normákat és gyakorlatokat a 

"modern" liberális jogról alkotott elképzelés fényében, amelyről nem szabad feltételezni, 

hogy csak azért élteti őket, mert "megjelenése" megelőzte őket.30 Vegyük például azt az 

ismert narratívát, amely a büntetőjogi kodifikációt a modernizmus, a liberalizmus, a 

racionalizmus, a szcientizmus és gyakorlatilag minden elképzelhető innovációval azonosítja, 

amelyet általában a modern büntetőjog kialakulásával társítanak. A kodifikáció és a 

modernitás, a liberalizmus, a tudományosság stb. közötti kapcsolat több okból is meglepő, 

többek között azért, mert a kodifikáció jóval megelőzte a "modern jog megjelenését" a XIX. 

század fordulóján, és még jóval a megjelenés pillanata után is ellentmondásos maradt, és 

Angliában - amely legalábbis az újabb kutatások szerint, az "európai jogtörténet" projektjéről 

alkotott újabb, inkluzív elképzelések szerint már nem tekintik lényegében nem-európainak - a 

hazai politikai-jogi projekttel (szemben a gyarmati kormányzás rendészeti projektjével) 

alapvetően összeegyeztethetetlennek, nem pedig annak szükséges feltételének tekintették. 

        A kodifikáció és különösen a büntetőjogi kodifikáció szerepe az európai 

büntetőjogtörténetben megérett az árnyaltabb újraértékelésre, még a szűkebb értelemben vett 

európai büntetőjogtörténeten belül is. Közelebbről megvizsgálva kiderülhet, hogy a 

büntetőjogi kodifikáció nem is olyan, mint amilyennek beállították (Bajorország: Feuerbach), 

hogy a liberális büntetőjog kodifikáció nélkül is boldogul (Anglia és Skócia), hogy a 

kodifikáció átalakító hatásait túlértékelik (Spanyolország), és hogy a polgári kodifikációt 

megelőző büntetőjogi kodifikációban nincs semmi elkerülhetetlen (Svájc).31 Másodszor, és 

ami még jelentősebb, a felvázolt jogpolitikai-politikai megközelítés megnyitja (és 
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kiszellőzteti) a jogtörténeti elemzést azáltal, hogy kitágítja annak rendszerszintű és időbeli 

kontextusát: rendszerszintűen tágabb, mert az európai politikai-jogi projekt, még - és 

különösen - a "modern" változat is szélesebb és összetettebb (és érdekesebb! ), mivel nem 

egy, hanem két alapvető kormányzási módot foglal magában, amelyek feszültségben állnak 

egymással (és a projekt kezdete óta), valamint történelmileg is tágabb, mivel a "modern jog" 

kialakulását egy olyan hosszú távú kontextusba helyezi, amely megvilágítja a "modern" 

jogfelfogás különlegességét és mély történelmi és rendszerszintű gyökereit. A vázolt 

megközelítés azt is ígéri, hogy az európai büntetőjogtörténeti projektet élénkíti azáltal, hogy 

azt szélesebb diszciplináris, intézményi és nemzetközi kontextusba helyezi, közös keretet 

biztosítva a hagyományos "jogtörténet" számára, amelyet elsősorban a jogászprofesszorok 

gyakorolnak, akik elsősorban jogi szövegekkel dolgoznak (és gyakran a jogászprofesszorok 

korábbi generációi által létrehozott szövegekkel, i. m.). azaz "jogtudósok"), valamint a jog és 

a kormányzás történeti elemzését, amelyet más tudományterületek - például a történelem, a 

kriminológia, a büntető igazságszolgáltatás, a rendőrségi tanulmányok, valamint a politika- és 

társadalomelmélet - tudósai végeznek, akik közül sokan már régóta részt vesznek európai és 

nemzetközi kutatási hálózatokban és projektekben.32 . 

        Amint az ember felveszi a kétirányú történeti elemzés perspektíváját, láthatóvá válnak a 

párhuzamos európai bűnügyi rendészet történetének korábban elfedett - bármennyire is 

szórványos - mozzanatai. Vegyük például Theodor Mommsen furcsa módon elhanyagolt, 

mégis meghatározó és ösztönző kötetét a római büntetőjogról. Emlékezzünk vissza, hogy az 

európai polgári jog történetét gyakran a római jog gyakorlataként követik. Az egyik ok, amiért 

az európai büntetőjog történetének római-centrikus megközelítése nem nyert hasonló vonzerőt 

(teret engedve a német-centrikus megközelítésnek, legalábbis a modern európai büntetőjog 

történetében), egyszerűen az, hogy maguk a rómaiak viszonylag kevés erőfeszítést fordítottak 

a büntetőjogra. A római jog elsősorban polgári jog volt, és a római jogtörténet polgári 

jogtörténet. Amint azonban Mommsen világossá tette, bőven volt olyan, amit római 

büntetőrendőrségnek nevezhetnénk. (Hasonlóképpen bőven volt olyan is, amit római 

közrendőrségnek nevezhetnénk - szemben a közjoggal - a Róma, és végül a Római Birodalom 

közigazgatását irányító normák értelmében). Mommsen többször hangsúlyozta, hogy a "római 

büntetőjog" eredete a patria potestasban, a pater familias gyakorlatilag korlátlan fegyelmi 

hatalmában rejlett a háztartása (familia) felett: "A háziúr korlátlan hatalma a háztartás tagjai 

felett lényegében azonos az államnak a közösség tagjai felett gyakorolt hatalmával. "33 A 

"római büntetőjog" eredete a pater familiasnak a háztartás tagjai felett gyakorolt hatalmával. 

       Ahelyett, hogy azzal foglalatoskodnánk, hogy az állítólagosan ősi büntetőjogi elvek, mint 

például az actus reus non facit reum nisi mens sit rea (a common law oldalán)34 feltételezett 

római jogi eredetét vagy - ami még kétségesebb - latin nyelvű neologizmusokat keressük. 

mint Feuerbach három nulla poena/nullum crimen maximája, vagy - ami még kétségesebb - 

az általuk inspirált újabb latinizmusok (pl. nulla poena sine culpa),35 megpróbálhatnánk 

nyomon követni a büntetőhatalom hosszú történetét, mint az ilyen "jogi" finomságokkal nem 

törődő patriarchális hatalomgyakorlást.36 Gustav Radbruch éppen ezt tette a longue durée-

ben, csodálatos és még mindig túl kevéssé észrevett esszéjében, amely a (európai, és nem 

csupán a német) büntetőjog eredetét a házi fegyelemben, különösen a jobbágyokkal, vagyis a 

nem szabadokkal szembeni fegyelmezésben mutatta be.37 Radbruch számára a modern 

közvádas büntetőjog története az egykor magánfegyelem állami büntetéssé nyilvánításának 

története, amelyet az egykor a nem szabadoknak (azaz a magánháztartás tagjainak) fenntartott 

fegyelmi intézkedések (különösen a fizikai fenyítés) kiterjesztésével értek el a szabadokra, 

akiket most újra a közháztartás tagjaiként fogtak fel az "állam" kvázi-patriarchális hatalma 

alatt. Megjegyzendő, hogy Radbruch szerint ez a történet önmagában nem aggasztó. 

Radbruch számára a büntetőhatalom alanya és tárgya közötti radikális különbségtétel a 

hatalom lényeges jellemzője. A büntetőhatalom modernizációja nem a teljes heteronómia egy 



 842 

(és valójában a legszélsőségesebb) esetéből az autonómia esetévé való átkoncepciója, hanem 

racionalizálása. Más szóval, a modern jog autonómián alapuló felfogása értelmében a modern 

büntetőhatalom problémája Radbruch számára a jó kormányzás, azaz a "jó rendőrség" (gute 

Policey) kérdése marad.38 

       Nemrégiben Wolfgang Naucke egy provokatív esszéjében nyomon követte azt, amit a 

német büntetőjognak a XIX. század óta bekövetkezett, szerinte kúszó "rendőrösödésének" 

(Verpolizeilichung) tekint. Naucke szerint a német büntetőjog feltételezett legalizálódása a 

„modern jogban" a századfordulón valójában az ellenkező eredményt hozta: a rendőrségnek a 

joggal szembeni dominanciáját a büntetőjogi kormányzás módjaként, valamint az igazság és a 

jog felváltását a "biztonság, rend és jólét" rendőri céljaival.39 Végül Günther Jakobs sokat 

vitatott és korábban már említett megkülönböztetése az állampolgári és az ellenséges 

büntetőjog között részben egy kevésbé észrevett szellemtörténeti vázlatra támaszkodik, amely 

az ellenséges büntetőjogot mint a büntetőjog rendőrivé válásának megnyilvánulását Rousseau 

és Fichte, Hobbes és Kant tiszteletreméltó felvilágosodásbeli szövegeire vezeti vissza.40 A 

lényeg nem az, hogy az európai bűnügyi rendészet történetének feltárása egy (szűkebb 

értelemben vett) európai büntetőjogtörténet mellett teljes mértékben kibontakozna abból a 

kísérletből, hogy ezeket a látszólag egymástól eltérő historiográfiai esszéket összefűzzük, 

Mommsentől és Radbruchtól Nauckéig és Jakobsig. Ehelyett ezek a beavatkozások arra 

szolgálnak, hogy rávilágítsanak egy (tágabb értelemben vett) alternatív európai 

büntetőjogtörténet hiányára és lehetőségeire. 

 

 

IV. Következtetés: Az európai gyarmati büntetőjogtörténet 

 

 

A gyarmati büntetőjog története rávilágít az európai büntetőjogtörténet kétirányú 

megközelítésének kritikai-elemző potenciáljára. A gyarmati büntetőjog ígéretes 

esettanulmányt szolgáltat a büntetőjog (tágabb értelemben vett) kétvágányú történeti 

elemzéséhez, nemcsak a gyarmati büntetőjog lényegét strukturáló alapvető - és kifejezetten 

meghúzott - hibahatárok miatt (fehérek és bennszülöttek, gyarmatosítók és gyarmatosítottak 

stb. között), hanem azért is, mert a gyarmati büntetőjog egész vállalkozását úgy tervezték, 

hogy a büntetőjog változatlan vállalkozásától külön vágányon haladjon.41 Mindez nem azt 

jelenti, hogy a törvény és a rendőrség közötti különbségtételt leegyszerűsítve a (német) 

büntetőjog és a (német) gyarmati büntetőjog, vagy a gyarmati büntetőjogon belül a fehérekre 

és a "bennszülöttekre" vonatkozó büntetőjog közötti különbségtételre kellene leképezni. Ez 

ugyanis többek között azt sugallná, hogy a "közönséges" büntetőjog valahogyan mentes lenne 

a rendőri szempontoktól, és ezért túl lenne a rendőri szempontú elemzésen. 

       Ahhoz, hogy a gyarmati büntetőjog rendezett rendszerének összeállítására irányuló német 

erőfeszítéseket egy még tágabb kontextusban helyezzük el, gondoljunk arra, hogy 1904-ben, 

éppen abban a pillanatban, amikor egy vezető német jogi folyóiratban megjelent egy 

kétrészes, a gyarmati büntetőjogról szóló nagy cikk, kiegészítve egy büntető törvénykönyv 

tervezetével (bár, a közjoggal, nem pedig a büntetőjoggal foglalkozó folyóiratban),42 egy 

német katonai expedíciós haderő éppen egy elhúzódó "katonai büntetőakció" közepén állt "a 

feketék ellen, akik gyáván és alattomosan meggyilkolták "43 a német farmereket Német-

Délnyugat-Afrika (ma Namíbia) gyarmatán. A gyarmati büntetőjog azonban nem csak azért 

izgalmas, mert kényelmes és nem nyilvánvaló fókuszpontként szolgálhat a büntetőjog és a 

bűnügyi rendőrség szemszögéből történő kétirányú történeti elemzéshez. Az európai 

büntetőjogot is szemlélteti működés közben. A gyarmati büntetőjogról szóló korabeli német 

szakirodalom gondos összehasonlító elemzést tartalmaz arról, amit Naucke "a közös európai 

büntetőjog új formájának" nevezett,44 vagyis más európai gyarmatosító hatalmak kollektív 
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kormányzati tapasztalatáról, amelyet az új (birodalmi) német gyarmatosító prudens 

bölcsességében kívánhat konzultálni, amikor csatlakozik a nem európaiak radikálisan 

heteronóm, kvázi-patriarchális kormányzásának páneurópai projektjéhez, ami a gyarmati 

büntetőjog.45 Egy kommentátor szerint a lista élére egy olyan büntető törvénykönyvet 

kívánhatna állítani, amelynek célja, hogy "a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban 

megteremtse az összes általánosan alkalmazandó normát, és csak azt hagyja érintetlenül, ami 

összeegyeztethetőnek tűnik erkölcsi és etikai nézeteinkkel, vagy amit a politikai óvatosság 

megcáfolhatatlanul megkövetel".46 Az angolok által az indiai alattvalóikra kényszerített 

büntető törvénykönyv - javasolta - mintául szolgálhatna.47 

 

 

Jegyzetek 

 

(1) Thanks to the Alexander-von-Humboldt Foundation, the Royal Society of Canada, and the 

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada for financial support, and to 

Klaus Günther (Goethe University & Excellence Cluster Normative Orders, Frankfurt) and 

Tatjana Hörnle (Humboldt University, Berlin) for their kind hospitality. 

(2) See, e.g., Thomas Duve, ‘European Legal History: Concepts, Methods, Challenges’ in 

Thomas Duve (ed), Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches (Max Planck 

Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2014) 29 ff. 

(3) Germany, as we’ll see shortly, plays the role in the historiography of European criminal 

law that Rome plays in the historiography of European civil law. 

(4) We shall return to the liberalist project of European criminal legal history in the second 

part of this chapter. For now, let’s continue our quick tour of European criminal legal history 

as it is being practised (or not). See generally Markus D. Dubber, The Dual Penal State: The 

Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective (Oxford University Press 

forthcoming 2018). 

(5) The point is not that US criminal law is not dystopian, see Markus D. Dubber, Victims in 

the War on Crime: The Use and Abuse of Victims’ Rights (NYU Press 2005), but that it is 

used as a dystopian straw man. For a discussion of a similar, reverse, phenomenon, in US 

criminal procedure, see David Alan Sklansky, ‘Anti-Inquisitorialism’ (2009) 122 Harvard 

Law Review 1634 ff. For a sophisticated work of comparative legal history that seeks to 

account for US penal exceptionalism, rather than merely using it for rhetorical effect, see 

James Q. Whitman, Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide between 

America and Europe (Oxford University Press 2003).  

(6) Douglas J. Osler, ‘The Myth of European Legal History’ (1997) 16 Rechtshistorisches 

Journal 393; Duve, ‘European Legal History’ (n 2). 

(7) On ahistoricity in common law and civil law discourse, see Markus D. Dubber, 

‘Preventive Justice: The Quest for Principle’ in Andrew Ashworth and Lucia Zedner (eds), 

Prevention and the Limits of the Criminal Law (Oxford University Press 2013) 47 ff. 

(8) To this day, substantive criminal law (the law governing the principles of criminal liability 

and the definition of offences) consumes the bulk of attention among German criminal law 

scholars, with criminal procedure largely relegated to the place of a necessary but secondary 

object of inquiry. (The exact opposite traditionally has been true of criminal law scholarship 

in common law countries.) At any rate, it is perhaps no surprise, then, that to the extent that 

German (or Germano-centric European) legal history showed an interest in criminal law, it 

tended towards histories of substantive criminal law, and, more specifically, histories of the 

general part of substantive criminal law (dealing with general principles of criminal liability, 

rather than with specific offences), and yet more specifically, histories of (German) 

scholarship on the subject. 



 844 

(9) Carl Ludwig von Bar, A History of Continental Criminal Law (Little, Brown and 

Company 1916). Wigmore’s editorial preface is still worth reading today. Besides bemoaning 

the dearth of criminal legal historiography, Wigmore rejects a ‘simply antiquarian treatment’ 

of the subject and sketches a remarkably comprehensive and (what we might now call) 

interdisciplinary outline of ‘an ideal history of the criminal law’, including ‘the history of 

criminal law in general’, ‘the history of specific crimes’, and ‘the history of crime itself’. Ibid, 

xxix ff, xxxi (emphasis in original). 

(10) Adhémar Esmein, A History of Continental Criminal Procedure: With Special Reference 

to France (Little, Brown and Company 1913). 

(11) See Markus D. Dubber, ‘The Schizophrenic Jury and Other Palladia of Liberty: A 

Critical Historical Analysis’ (2016) 3 Comparative Legal History 306; Markus D. Dubber, 

‘The German Jury and the Metaphysical Volk: From Romantic Idealism to Nazi 

Ideology’ (1995) 43 American Journal of Comparative Law 227. 

(12) See Markus D. Dubber, ‘American Plea Bargains, German Lay Judges, and the Crisis of 

Criminal Procedure’ (1997) 49 Stanford Law Review 547. 

(13) Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege 

(Vandenhoeck 1947). Recently, two additional introductory texts on German criminal law 

history have appeared: Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte 

(3rd edn, Springer 2016); Hinrich Rüping and Günter Jerouscheck, Grundriss der 

Strafrechtsgeschichte (6th edn, C.H. Beck 2011). The more ambitious of the two, by Thomas 

Vormbaum, is now available in English translation. Thomas Vormbaum, A Modern History 

of German Criminal Law (Michael Bohlander tr, Springer 2014). Drawing on Vormbaum’s 

extensive pioneering work on primary sources of German criminal legal history, it traces an 

alternative historical narrative that advances past Schmidt’s endpoint, the collapse of the Nazi 

regime in 1945. 

(14) Wilhelm Eduard Wilda, Das Strafrecht der Germanen (1842); Heinrich Brunner, 

‘Abspaltungen der Friedlosigkeit’ in Forschungen zur Geschichte des deutschen und 

französischen Rechtes (J.G. Cotta 1894) 444 ff; Heinrich Brunner, ‘Ueber absichtslose 

Missethat im altdeutschen Strafrechte’ in ibid, 487 ff; Karl Binding, Die Entstehung der 

öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Recht (Duncker & Humblot 1909). 

(15) Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 

Besserung, 24 Nov. 1933, RGBl. I S. 995. 

(16) Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuchs, 4 Sept. 1941, RGBl. I S. 549. 

(17) Franz von Liszt, ‘Ueber den Einfluß der soziologischen und anthropologischen 

Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts’ in Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 

Vol 2 (J. Guttentag 1905) 75 ff, 80 (emphasis in original). 

(18) Also the year of the PolenStrVO, 4 Dec. 1941, RGBl. I S. 759 (§1(1): ‘Poles and 

Jews . . . are to refrain from doing anything that diminishes the sovereignty of the German 

empire and the reputation of the German people’.), also favoured by Freisler, and 

promulgated three months after the revision of the murder provision. 

(19) Different countries may fall short in different ways, and in more ways than one. See, e.g., 

Markus D. Dubber, ‘The Legality Principle in American and German Criminal Law: An 

Essay in Comparative Legal History’ in Georges Martyn et al (eds), From the Judge’s 

Arbitrium to the Legality Principle: Legislation as a Source of Law in Criminal Trials 

(Duncker & Humblot 2013) 365 ff (contrasting Germany and US); see also Dubber, Dual 

Penal State (n 4). 

(20) But see now Arnd Koch et al (eds), Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch: Die Geburt 

liberalen, modernen und rationalen Strafrechts (Mohr Siebeck 2014); Vormbaum, Einführung 

(n 13); see already Wolfgang Naucke, Kant und die psychologische Zwangstheorie 

Feuerbachs (J. Heitmann 1962). 



 845 

(21) Slavery and Social Death (Harvard University Press 1982). 

(22) For example Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments (1764) §§16, 30; Immanuel 

Kant, Rechtslehre (1790) A193–4/B222–4 (Wilhelm Weischedel ed, 1977) (1790); Arnd 

Koch, ‘Das Jahrhundert der Strafrechtskodifikation: Von Feuerbach zum 

Reichsstrafgesetzbuch’ (2010) 122 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 741, 

750–2 (2010); see also P.J.A. Feuerbach, Entwurf des Gesetzbuchs über Verbrechen und 

Vergehen für das Königreich Bayern (1810) arts 12–14; see generally Dubber, Dual Penal 

State (n 4). 

(23) Günther Jakobs, ‘Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht’ (2004) 5 HRR-Strafrecht 88; ‘Zur 

Theorie des Feindstrafrechts’ in Henning Rosenau and Sanyun Kim (eds), Straftheorie und 

Strafgerechtigkeit (Peter Lang 2010) 167 ff (English translation: ‘On the Theory of Enemy 

Criminal Law’ in Markus D. Dubber (ed), Foundational Texts in Modern Criminal Law 

(Oxford University Press 2014) 415 ff). 

(24) According to the taxonomy of German jurisprudence, criminal law is regarded as a 

matter of public rather than private law, yet is academically and institutionally treated as 

distinct from public law, studied and taught by different professors who occupy different 

chairs, publish in different journals, and attend different conferences. 

(25) See Markus D. Dubber, ‘New Historical Jurisprudence: Legal History as Critical 

Analysis of Law’ (2015) 2 Critical Analysis of Law 1. 

(26) On various notions of the ‘modern’ in criminal legal history, see Dubber, Foundational 

Texts (n 23). 

(27) Slaughter-House Cases, 83 U.S. 36, 62 (1873). 

(28) See generally Markus D. Dubber, The Police Power: Patriarchy and the Foundations of 

American Government (Columbia University Press 2005). 

(29) Yes, this two-track narrative would, among other things, track the German two-track 

(punishment-treatment/law-police) system discussed above. 

(30) Cf in the Scandinavian context, Frode Ulvund, ‘Penal Reforms, Penal Ideology, and 

Vagrants in Norway ca. 1900’ (2015) 3 Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 

184 (in turn-of-the-twentieth-century Norway, ‘dual jurisprudence’ of ‘rule of law and due 

process’ for ‘respectable citizens’ and ‘arbitrary and extrajudicial interventions’ for 

‘residuum’ who pose a ‘threat to the social order’). 

(31) See, e.g., Koch et al, Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch (n 20) (taking a critical 

historical look at the ‘father’ of modern German criminal law, P.J.A. Feuerbach); Inge 

Kroppenberg and Nikolaus Linder, ‘Coding the Nation: Codification History from a 

(Post-)Global Perspective’ in Thomas Duve (ed), Entanglements in Legal History: Conceptual 

Approaches (Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2014) 67 

ff (Switzerland); Ancieto Masferrer, ‘Codification of Spanish Criminal Law in the Nineteenth 

Century: A Comparative Legal History Approach’ (2009) 4 Journal of Comparative Law 96 

(Spain); Lindsay Farmer, Criminal Law, Tradition and Legal Order: Crime and the Genius of 

Scots Law 1747 to the Present (Cambridge University Press 1997) (Scotland); 

‘Reconstructing the English Codification Debate: The Criminal Law Commissioners, 1833–

45’ (2000) 18 Law & History Review 397 (England); ch 5; Making the Modern Criminal 

Law: Criminalization and Civil Order (Oxford University Press 2016) ch 5 (same); see also 

Heikki Pihlajamäki, ‘Private Law Codification, Modernization and Nationalism: A View from 

Critical Legal History’ (2015) 2 Critical Analysis of Law 135.  

(32) See Markus D. Dubber, ‘Histories of Crime and Criminal Justice and the Historical 

Analysis of Criminal Law’ in Paul Knepper and Anja Johansen (eds), Oxford Handbook of 

the History of Crime and Criminal Justice (Oxford University Press 2016) 597 ff; Markus 

D. Dubber and Mariana Valverde (eds), The New Police Science: The Police Power in 

Domestic and International Governance (Stanford University Press 2006); Karl Härter and 



 846 

Michael Stolleis (eds), Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit, 11 vols 

(Vittorio Klostermann 1996–). 

(33) Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht (Duncker & Humblot 1899) 16–17; ibid 17 

(‘As to see the river one must keep in mind the spring, so Roman criminal law can only be 

understood on the basis of house discipline.’). 

(34) Queen v Tolson, 16 Cox C.C. 629, 644 (1889) (Stephen J) (‘Like most legal Latin 

maxims, the maxim of mens rea appears to me to be too short and antithetical to be of much 

practical value. It is, indeed, more like the title of a treatise than a practical rule. I have tried to 

ascertain its origin, but have not succeeded in doing so.’). James Fitzjames Stephen, the 

author of this judgment, also published A History of the Criminal Law of England, 3 vols 

(Macmillan 1883). 

(35) See Markus D. Dubber and Tatjana Hörnle, Criminal Law: A Comparative Approach 

(Oxford University Press 2004) 73–4 (with illustrations); P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des 

gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts (1801) §20 (English translation: 

P.J.A. Feuerbach, Textbook of the Common Penal Law in Force in Germany, in Dubber (n 

22) 373 ff, 386). 

(36) Exploring the Roman foundations of European criminal policing history may not be what 

proponents of excavating the (proto-liberal) Roman roots of European (private) legal history 

had in mind. Surely this would be no reason not to supplement the latter track of historical 

analysis with the former, if only to avoid the impression of historiographical cherrypicking, 

one way or another. 

(37) Gustav Radbruch, ‘Der Ursprung des Strafrechts aus dem Stande der Unfreien’ in 

Elegantiae Juris Criminalis: Vierzehn Studien zur Geschichte des Strafrechts (2nd edn, Verlag 

für Recht und Gesellschaft 1950) (originally published in 1938) 1 ff (English translation: 

Gustav Radbruch, ‘The Origin of Criminal Law in the Status of the Unfree’ in Dubber, 

Foundational Texts (n 23) 407 ff); see also Mireille Hildebrandt, ‘Radbruch on the Origins of 

the Criminal Law: Punitive Interventions before Sovereignty’ in Dubber (n 23) 219 ff. 

(38) Radbruch’s foray into European criminal legal history is noteworthy for another reason: 

like Schmidt, he was a committed follower of Liszt (who was his Doktorvater). During the 

early 1930s, Radbruch also made the case for affinities between Liszt’s views (e.g., on the 

need to incapacitate ‘incorrigibles’ and to retain corporal punishment), which he argued had 

been misrepresented as soft on crime (or rather on criminals), and the then-emerging Nazi 

penal ideology pushed by scholars like Georg Dahm andFriedrich Schaffstein. Gustav 

Radbruch, ‘Autoritäres oder soziales Strafrecht’ in Der Mensch im Recht: Ausgewählte 

Vorträge und Aufsätze über Grundfragen des Rechts (Vandenhoeck & Ruprecht 1957) 

(originally published in 1933) 63 ff. 

(39) Wolfgang Naucke, ‘Vom Vordringen des Polizeigedankens im Recht, d.i.: vom Ende der 

Metaphysik im Recht’ in Gerhard Dilcher and Bernhard Diestelkamp (eds), Recht, Gericht, 

Genossenschaft und Policey: Studien zu Gundbegriffen der germanistischen Rechtshistorie 

(Erich Schmidt 1986) 177 ff, 185. 

(40) Günther Jakobs, ‘Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht’ (2004) 5 HRR-Strafrecht 88. 

(41) See the pioneering essay by Wolfgang Naucke, ‘Deutsches Kolonialstrafrecht 1886– 

1918’ (2007) Rechtshistorisches Journal 297. 

(42) Paul Bauer, ‘Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen der deutschen Schutzgebiete’ 

(1904) 19 Archiv für öffentliches Recht 32, 34 (Part I); ibid, 433 ff (Part II). Interesting for 

further comparative analysis, at the same time (1905–8), the leaders of the German criminal 

law professoriate (including Liszt) published a massive comparative analysis of ‘German and 

foreign criminal law’ in preparation for an anticipated reform of the German criminal code 

(which did not occur until some sixty years later). Karl Birkmeyer et al (eds), Vergleichende 



 847 

Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts: Vorarbeiten zur deutschen 

Strafrechtsreform, 16 vols (O. Liebmann 1905–9). 

(43) See Gustav Frenssen, Peter Moors Fahrt nach Südwest: Ein Feldzugsbericht (G. Grote 

1907) 6 (a bestselling novel of the time, styled as an ‘expedition report’ by a participant 

German soldier); cf Medardus Brehl, ‘ “Ich denke, die haben Ihnen zum Tode verholfen.”: 

Koloniale Gewalt in kollektiver Rede’ in Mihran Dabag et al (eds), Kolonialismus: 

Kolonialdiskurs und Genozid (Fink 2004) 185 ff, 189. This massive exercise of penal- 

military power is now recognized as one of the first genocides of the twentieth century. 

(44) Naucke, ‘Deutsches Kolonialstrafrecht’ (n 41) 315; see generally Jakob Zollmann, 

‘German Colonial Law and Comparative Law, 1884–1919’ in Thomas Duve (ed), 

Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches (Max Planck Institute for European 

Legal History, Frankfurt am Main 2014) 253 ff. There is a fairly extensive Anglophone 

literature on the history of colonial criminal law, with particular emphasis on India. See, e.g., 

Markus D. Dubber and Lindsay Farmer (eds), Modern Histories of Crime and Punishment 

(Stanford University Press 2007) (chapters by Elizabeth Kolsky, Wendie Ellen Schneider, and 

Martin Wiener). On (English) colonial criminal codes, see, e.g., Barry Wright, ‘Macaulay’s 

Indian Penal Code: Historical Context and Originating Principles’ in Cheong-Wing Chan et al 

(eds), Codification, Macaulay and the Indian Penal Code: The Legacies and Modern 

Challenges of Criminal Law Reform (Ashgate 2011) 19 ff; Martin L. Friedland, ‘R.S. 

Wright’s Model Criminal Code: A Forgotten Chapter in the History of the Criminal Law’ 

(1981) Oxford Journal of Legal Studies 307.  

(45) For material on corporal punishment and discipline in the German colonies, see Martin 

Schröder, Prügelstrafe und Züchtigungsrecht in den deutschen Schutzgebieten Schwarzafrikas 

(LIT Verlag 1997). 

(46) Bauer ‘Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen der deutschen Schutzgebiete’ 

(Part I) (n 42) 34. 

(47) See Bauer ‘Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen der deutschen Schutzgebiete’ 

(Part II) (n 42) 448, 454. On Macaulay’s Indian Penal Code, see Wright, ‘Macaulay’s Indian 

Penal Code’ (n 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 848 

                             46. Az európai 20. század diktaturája és joga 
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Összefoglaló és kulcsszavak 

 

1900 és 1920 között a régi nagy politikai rendek némelyike felbomlott, a Kínai és az Orosz 

Birodalom, a Habsburg-monarchia és a Német Birodalom. 

A bizonytalanság és a jövővel kapcsolatos aggodalmak széles körű eltérést okoztak a 

liberalizmus, a parlamentáris demokrácia és a nemzetközi jog eszméitől és ígéreteitől. 

Mindenütt antiliberális tekintélyelvű mozgalmak szerveződtek. A hozzájárulás a horogkereszt 

alatti német jogra koncentrál, különösen a hagyományos jogállamiság és az SS-állam 

destruktív dinamikája közötti ambivalenciákra, amelyek az emigrációhoz, a második 

világháborúhoz és a holokauszthoz vezettek. A német példa kétségkívül paradigmatikus. De a 

megfigyelések általánosíthatók egy olyan világban, ahol egyre több az autoriter rezsim. 

Kulcsszavak: diktatúra, fasiszta mozgalmak, nemzetiszocializmus, kettős állam, jogtudomány 

 

 

 

 

I.Az európai dimenzió 

 

 

Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a tizenkilencedik század az első világháború 1914. 

augusztusi kitörésével véget ért.1 Valóban, ez a cezúra világtörténelmi jelentőségű volt. 

Elválasztotta a béke hosszú idejét - amelyet gyakran "a régi szép idők"-ként emlegetnek - egy 

olyan háborútól, amelynek pusztító ereje és technológiai, gazdasági és kulturális 

következményei fokozatosan váltak nyilvánvalóvá. Valójában azonban a tizenkilencedik 

századnak több búcsúja is volt, amelyek mindegyike más-más időpontra esett. Évtizedekkel 

1914 előtt az arisztokratikus és egyházi Ancien Régime megmaradt elemeit felváltotta a 

politikailag és gazdaságilag sokkal erősebb polgári társadalom. A burzsoázia viszont aggódott 

a "negyedik hatalom" felemelkedése miatt. Az ipari forradalom, amely már a 18. században 

elkezdődött, mostanra teljesen uralta a politikát és a társadalmat. Ebben az összefüggésben 

alakult ki a szociális kérdés és a nemzetközi munkásmozgalom, létrejött a 

társadalombiztosítási rendszer, és a gazdasági liberalizmus átadta helyét az intervencionista 

államnak. Mindenütt pártok és egyesületek jöttek létre. Megindult a fejlődés a modern 

parlamentáris kormányzás irányába. Röviden: megkezdődött a "tömegek kora". Az 

irodalomban és a művészetben radikális változások mutatkoztak, gyors egymásutánban 

jelentek meg különböző mozgalmak. A fin de si?cle légköre egyre mozgalmasabbá vált. A 

"nagyváros" csillogása és komorsága lenyűgözte az embereket, de egyúttal érzelmi vágyat is 

keltett a városokból való menekülés után az egyszerű vidéki életbe. Sokféle vidéki kommuna, 
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üdvmozgalom és szekta alakult ki, amelyek az "értelmet" és a modernitás korlátai alóli 

felszabadulást keresték. 

         Az önpusztító európai háború tapasztalatai után - amely a kimerítő hadviselés új 

technikáit, a lövészárkokban elkövetett tömeggyilkosságokat, a mérges gázok bevetését és a 

tengeralattjárók használatát hozta magával - a XIX. század romokban hevert. Ennek 

következtében a derűs "laissez-faire, laissez-aller" már nem volt meggyőző. A liberalizmus 

elvesztette hitelességét. Veszélybe kerültek azok a struktúrák is, amelyek a polgárság és az 

alkotmányos monarchia közötti kompromisszum alapját képezték - nevezetesen az addig 

létező alkotmányos modell, a monarchiák és a parlamentarizmus. Az 1917 és 1919 közötti 

forradalmak meggyengítették a hagyományos államfelfogást. Ennek ellenére a régi 

nemzetállamoknak a háború után át kellett venniük a válságkezelést, mégpedig a régi pártok 

és a régi parlamentáris és alkotmányos modell alapján. 

         Az 1914-ig legalábbis felszínesen rendezettnek tűnő világ összeomlása félelmet keltett. 

Az arisztokrácia elvesztette utolsó megmaradt kiváltságait. A burzsoázia, rettegve központi 

szerepének elvesztésétől, attól tartott, hogy a bolsevizmus ugyanúgy kialakulhat, mint 

Oroszországban. Az alsó középosztály úgy érezte, hogy egyfelől a kommunizmus, másfelől a 

nagyipar marginalizálódott. A család, az otthon és a természet hagyományos értékei 

fenyegetve tűntek. A frontról hazatért katonák gyökerestül gyökereztek, és közösségre, 

tekintélyre és vezetésre vágytak, amit vagy a jobboldali, vagy a baloldali csoportokban 

találtak meg. A "rendes" háborút polgárháborúk és lázadások követték, miközben a Lenin 

vezette szovjet vezetés azt hirdette, hogy a világforradalom küszöbön áll. Az 1919-es párizsi 

békekonferencia egyezményei megalázóak voltak Németország, Ausztria és Magyarország 

számára. A hibáztatással megmérgezték a háború utáni légkört. Olaszország nem kapta meg 

azt, amit egy titkos szerződés 1915-ben Londonban ígért neki. Gabriele D'Annunzio színházi 

uralma Fiuméban és Benito Mussolini milánói felemelkedése egy félszocialista, nacionalista-

militarista, autoriter fasizmust hozott a világra.2 Az 1922 októberében Rómába vonuló 

március után - amely egy évvel később Münchenben Hitlert és Ludendorffot inspirálta - az 

olasz polgári állam, ahogyan azt a parlamenti demokrácia és a jogállamiság jellemezte, 

megszűnt. 

         Európa-szerte politikai jelentőségre tettek szert az antiliberális és tekintélyelvű 

mozgalmak. Ezek egy része a régi konzervatív pártokból fejlődött ki, amelyek jobbról bírálták 

az alkotmányos monarchiákat. Mások új szociálforradalmi mozgalmakból indultak ki. 

Franciaországban az "Action française"-t Maurice Pujo, Georges Gressent- Valois, Marcel 

Bucard és mások politikusok, de olyan értelmiségiek is vezették, mint Charles Maurras és 

Léon Daudet írók.3 1923 és 1930 között Miguel Primo de Rivera diktatúrát épített ki 

Spanyolországban. 1933-tól fia, José Antonio hozta létre a "Falange Espa?ola"-t, amely a 

polgárháborút követően Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) "Caudillo" uralmának 

adott helyet.Ausztriában megjelent a "Heimwehren". Ezek a félkatonai csoportok egy 

keresztény-szociális korporatív állam létrehozására törekedtek, és az Olaszországgal való 

kapcsolatfelvétel során fasiszta vonásokat vettek át. Mindenütt léteztek tekintélyelvű vagy 

nyíltan fasiszta mozgalmak, még Angliában, a parlamentáris demokrácia hagyományos 

országában is. Sir Oswald Mosley 1932-ben megalapította a "Fasiszták Brit Szövetségét". Bár 

az Unió nagyrészt jelentéktelen maradt, létezése azt mutatta, hogy a fasiszta gondolkodás 

rendkívül ragályos volt. Mindezek a kérdések ma is jól kutatottak, és továbbra is viták tárgyát 

képezik szerte a világon.4 

       A Szovjetunió és a környező szatellitállamok 1989 és 1990 körül bekövetkezett 

összeomlása után a történelmi perspektíva sokkal világosabbá vált: ma már általánosan 

elfogadott, hogy a hidegháború alatt kidolgozott totalitarizmus-elméletek nem tévedtek, 

amikor rámutattak arra, hogy a jobboldali és baloldali diktatúrák között egyértelmű 

párhuzamok voltak. Bizonyos mértékig e kétféle rezsimnek közösek voltak az ideológiai 
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gyökerei és antipátiái. Hasonló állami propaganda-, kém- és titkosrendőrségi rendszerekre 

támaszkodtak. Mindkettő munka- és megsemmisítő táborokat hozott létre. A rendszerek 

közötti sokrétű kapcsolatok és hallgatólagos megállapodások dokumentálva vannak. Ráadásul 

számos életrajz mutatja, hogy a baloldali tekintélyelvű gondolkodásról a jobboldali 

tekintélyelvűre való áttérés gyakran sokkal könnyebb volt, mint a liberális irányultságról az 

antiliberálisra való áttérés. 

       Összességében elmondható, hogy egyrészt a tizenkilencedik századtól való búcsú az 

alkotmányos monarchiák végét és az egalitárius parlamentáris demokráciákra való áttérést 

hozta magával számos országban. Másfelől azonban az ipari forradalom és a társadalmi 

mozgalmak teljesen új problémákat és félelmeket, és így az antidemokratikus gondolkodás új 

formáit is megteremtették.5 Ezek az ideológiák a "Volks-Gemeinschaft", a hagyományos 

életmód, a karizmatikus vezetés, az "egység", valamint a munkásmozgalom és a pénzügyi 

tőke nemzetközi vonásai elleni harc iránti vágyakat táplálták, miközben a kisebbségek, a 

korrupció, az idegen uralom és mindenféle "árulók" elleni propaganda táplálta őket. Ez a 

világnézet automatikusan magában foglalta az egyetemes értékek és kötelezettségvállalások, a 

Népszövetség és Európa 1918 utáni újjászervezése elleni harcot. Ennek az érzésnek az alapján 

kerültek hatalomra egyes mozgalmak. Másokat a polgári pártok állítottak meg, néha a 

szilárdan álló monarchiák segítségével. Mindezek a mozgalmak nagyon sokfélék voltak. A 

második világháború alatt néhány antidemokratikus formáció német védelem alatt terjedt el. 

Ezek 1945-ben széthullottak, akárcsak a nemzetiszocializmus. Csak Spanyolország és 

Portugália - azok az országok, amelyeknek sikerült elkerülniük a háborút - tartották fenn a 

háború előtti tekintélyelvű rendszereiket a huszadik század második felében, nagyjából addig 

az időpontig, amikor a Szovjetunió összeomlott, és néhány új független állam demokratikus 

kormányokat vezetett be. 

       A különböző jobboldali rezsimek ideológiai meggyőződésük alapján alakították ki 

jogrendjüket. A munka "közjó" szerinti átszervezése érdekében ezek a rendszerek általában a 

szerződési és egyesülési szabadságot csökkentették a tőketulajdonosok javára. Ezen 

intézkedések meghozatalakor gyakran fordultak korporatív, korporatista vagy szindikalista 

modellekhez. Az agrárorientált országok megváltoztatták földtörvényüket. A családjog 

általában a hagyományos család ideálját követte, kivéve, ha ezt az ideált a "szelektív 

tenyésztés" rasszista eszméi váltották fel. A közvetlen fegyelmet az emberek felett a 

rendőrségi jog és a büntetőjog által biztosított intézkedésekkel gyakorolták. Ez utóbbi 

szigorodott, és új bűncselekményeket vezettek be. A "bűncselekmény" büntetését, amelyet a 

jogállamban szorosan körülhatároltak, a "tettes" büntetése váltotta fel, függetlenül a 

visszaható hatályú jogalkotás (Rückwirkungsverbot) és az analógiás érvelés (Analogieverbot) 

tilalmától. A rezsimek sok esetben a törvénytelenség sötét zónáit hozták létre, amelyeket 

önkényes letartóztatások, kínzások és kivégzések jellemeztek. 

 

 

 

II.Náci jog és náci nem-jog 

 

 

A nemzetiszocializmus gazemberséges rendszere és annak pozitív joga áll az alábbi elemzés 

középpontjában. Ez a választás elsősorban e világtörténelmi hatása miatt történt. 

rendszer, amely nagyságrendjében és pusztító következményeiben minden más fasiszta 

rendszert felülmúlt. De az, hogy a dolgozat a nemzetiszocialista rezsimre összpontosít, annak 

is köszönhető, hogy az 1933 és 1945 közötti évek jogrendje paradigmatikus. E jól kutatott 

rend elemzése révén tanulmányozhatjuk, hogyan működnek a rendszerek a demokratikus-

alkotmányos formákból a tekintélyelvű és végül a totalitárius formákba való átmenet során; és 
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különösen azt, hogy a közigazgatás és az igazságszolgáltatás liberális és demokratikus elitjei 

hogyan igazodnak az új rendszerhez. Módszertani okokból szkeptikusan kell viszonyulnunk a 

"historia docet" maximához, mert a ténymegállapításokból lehetetlen normatív 

következtetéseket levonni.6 Mindazonáltal legalább egy következtetést levonhatunk a 

történelmi panorámából: nevezetesen, hogy az antidemokratikus "mozgalmakat" vagy 

kormányokat, amelyek az emberi és polgári jogok egyetemességét támadják, amelyek 

megakadályozzák a szabad kommunikációt és azt propagandával helyettesítik, amelyek 

átveszik az igazságszolgáltatás irányítását és megpróbálják politikai ellenfeleiket 

kriminalizálni, a lehető legkorábban azonosítani kell és politikailag szembe kell szállni velük - 

feltéve persze, hogy a demokráciát, az emberi és polgári jogokat, valamint a jogállamiságot 

érdemesnek tartjuk arra, hogy megvédjük. 

      1.A nemzetiszocialista jogról három vonatkozásban beszélhetünk. Szűken értelmezve 

mindazokra a törvényes törvényekre vonatkozik, amelyeket ideológiai módon alakítottak ki, 

például a faji törvényekre, a földörökségi törvényekre, a házassági törvényekre és a 

kitelepítésekre. Tágabb értelemben minden olyan törvényes jogszabályt és esetjogot jelöl, 

amelyet 1933 és 1945 között újonnan alkottak. Végül pedig jelentheti - a legtágabb 

értelemben - a teljes jogrendet is, amelyet alkalmaztak, gyakoroltak, és tanítottak 

(kommunikáltak) a nemzetiszocializmus idején. Ez a megkülönböztetés nemcsak a 

szövetségesek által a "német népnek a nemzetiszocializmus és a militarizmus alóli 

felszabadítása" érdekében elfogadott jogi rendelkezések,7 a denazifikáció, valamint az a 

probléma miatt volt fontos, hogy a törvények és államszerződések a Bundestag első 

összeülése előtt is hatályban maradtak (Grundgesetz (GG) 123. cikk).8 A joghatóság 

szempontjából is fontos volt - egyrészt az akkori normák és jogviszonyok további 

érvényessége miatt;9 másrészt pedig a bírói döntések miatt, amelyeket nem lehetett a priori 

semmisnek nyilvánítani. A német jogtudomány története szempontjából is jelentős a 

nemzetiszocialista jog hármas megkülönböztetése, mert a náci múlt fokozatos 

feldolgozásának különböző lépéseire utal. Először a tudósok figyelmüket - ahogyan az 

várható volt - azokra az igazságtalanságokra és szenvedésekre összpontosították, amelyeket a 

rendszer emberek millióinak okozott, valamint azokra a jogi normákra, amelyek 

ellentmondtak az "igazságosság alapelveinek".10 Ezt követően a vizsgálati terület 

kiszélesedett, és fokozatosan kezdett kiterjedni a nemzetiszocializmus fennmaradt jogalkotási, 

közigazgatási és igazságszolgáltatási gyakorlatára, valamint jogtudományára. Erre a 

kiszélesítésre azért volt szükség, hogy megértsük e rendszer valamennyi szereplőjének 

kommunikációs hálózatát. Mára a tudósok számos tanulmányt készítettek, amelyek - többek 

között - a weimari köztársaság, a szövetségi köztársaság és a Német Demokratikus 

Köztársaság (1949-90) folytonosságának és megszakítottságának kérdéseivel, valamint a 

nemzetiszocialista (NS) elkövetők megbüntetésével, az anyagi kárpótlással és az 

emlékezetpolitikával foglalkoznak. 

        Az NS-joggal kapcsolatos tudományos kutatások céljai, módszertani elvei és stílusai az 

évtizedek során változtak. Eleinte a tapasztalati jelentések, a megdöbbenés, a tanácstalanság 

és a demokrácia és a természetjog iránti elkötelezettségről szóló nyilatkozatok domináltak. A 

"hogyan történhetett ez meg?", "kinek a hibája volt?" és a "hogyan tovább?" kérdéseket 

kevésbé a tudományos ismeretterjesztés, mint inkább egy politikai program részeként tették 

fel. A természetjog reneszánsza és a jogrend extrapozitív horgonyait meghatározó 

értékfilozófia, de az "ideológiával" szembeni ellenszenv is jellemző volt erre az első 

időszakra. Akárcsak az 1933 utáni években, az általános záradékokat - vagyis a 

bűncselekményt nagyon tágan meghatározó jogi normákat - és a homályos jogi fogalmakat 

tekintették olyan pontoknak, ahol az értékek beszivároghatnak a rendszerbe - de most már 

természetesen a demokratikus alkotmány értékei.11 A náci múlttal való jogi foglalkozásnak 

ez az első időszaka nemcsak a szövetségesek nürnbergi pereire, hanem az NS-erőszakos 
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cselekményekkel kapcsolatos több ezer német bírósági eljárásra is kiterjedt. Ez az időszak 

1952 körül ért véget. Nyugaton a hidegháború és a "gazdasági csoda" vetett véget a közelmúlt 

kegyetlenségeivel való szembenézésnek. Keleten a főleg "antifasiszta" öndefiníció 

akadályozta a szemléletet. Különösen a jogászok körében volt minden, csak nem széles 

körben elterjedt a cselekedeteik strukturális összefüggéseinek megértése. A kisebb elkövetők 

nyílt és burkolt törvényi amnesztiája együtt járt az igazságszolgáltatás és a közigazgatás teljes 

személyzetének felmentésére irányuló általános stratégiával. Ez a jogtudósokra is igaz volt, 

akik vagy visszautasították, vagy lekicsinyelték az 1933 után megjelent munkáikat. Általános 

volt az a meggyőződés, hogy a jogászok végső soron egy olyan rendszer áldozatai voltak, 

amelyet a jog megvetése jellemzett. A jogászok egyetemi tanulmányaik során elfogadott jogi 

pozitivista szemléletet tették felelőssé viselkedésükért, mert a jog által elkövetett közjogi 

igazságtalanságot - állította ez a nézet - nehéz volt elképzelni. 

         Az ulmi Einsatzkommando-per és az NS-bűncselekményeket kivizsgáló központi 

hivatal 1958-as ludwigsburgi megalakulása indította el az NS-igazságszolgáltatással és -

igazságtalansággal való foglalkozás második időszakát. 1960-ban Adolf Eichmannt Izraelben 

állították bíróság elé. 1963 és 1965 között Fritz Bauer (1903-68) főügyész kezdeményezésére 

Frankfurtban tartották az Auschwitz-per tárgyalását. Az egyetemeken előadássorozatokat 

kezdtek tartani az NS-múltról. Az 1967 és 1974 közötti belpolitikai változás egyik 

meghatározó elemévé vált a viszonylag széles körű nyilvános vita. Azóta a jogtörténet is 

elemzési tárgyává tette az NS-jogot, nem utolsósorban a kortárs történettudomány 

módszertanának szorosabb követésével. Bár önálló tantárgy, a "Jurisztikai kortörténet" vagy 

"Kortárs jogtörténet" nem alakult ki, az e területen végzett kutatásokat ma már a jogtörténet 

részeként ismerik el, és saját orgánumokban és sorozatokban publikálják. Minél nagyobb az 

időbeli távolság, annál kevesebb szóbeli tanúvallomás áll rendelkezésre. Ugyanakkor azonban 

új források is napvilágra kerültek. A politikai változások - mindenekelőtt a Szovjetunió 

felbomlása és Németország újraegyesítése - javítottak az általános feltételeken, hogy objektív 

és kritikai szempontból összehasonlíthassuk a különböző diktatúrákat. A hagyományos 

korlátokat maga mögött hagyva a jogtörténet is végezhet összehasonlító munkát ezen a 

területen. Strukturális hasonlóságokat és különbségeket állapíthat meg számos 

kulcsfontosságú kérdésben, mint például: egész jogrendek átalakítása ideológiai normák és a 

jogértelmezés manipulálása által; a lakosság egész rétegeinek kirekesztése jogfosztás vagy 

megsemmisítés révén; vagy a jogvédelem megsemmisítése. Összességében a jogtörténet 

feladata, hogy a jogászok működésének minden egyes aspektusával foglalkozzon a normatív 

utasítású cselekvés minden szintjén, beleértve a jogi terminológia változásait is. 

       2.A "Führer". A Braunau am Innből származó ismeretlen fiatalember, Adolf Hitler (1889-

1945) felemelkedését a nemzetiszocialisták demagóg pártvezérévé, végül a Német Birodalom 

"Führerévé és birodalmi kancellárjává" már számtalanszor leírták.12 Nem tisztelte a jogot. A 

jogászokat sem tartotta sokra, különösen akkor nem, ha azok kifogást emeltek politikájával 

szemben. De hasznos eszköznek tekintette őket. Már a korai években politikai fegyverként 

használta a büntetőeljárást. Később a jogászok segítettek neki lebontani a weimari alkotmányt 

és törvénytervezeteket megfogalmazni, amelyeket mindenekelőtt a belügyminisztérium és az 

igazságügyi minisztérium készített elő. Élete utolsó éveiben gyakran tett negatív 

megjegyzéseket a jogászokról, amelyeket az úgynevezett "asztali beszélgetések" 

dokumentálnak. 1945 után a jogászok ezekre a kijelentésekre hivatkoztak, hogy alátámasszák 

azt a mítoszt, miszerint a jogász szakma tagjai egy zsarnok törvénytisztelő ellenfelei voltak, és 

"áldozatoknak" kell tekinteni őket. Amióta a politikatörténészek és jogtörténészek kritikusan 

vizsgálják az ügyvédek szerepét a Harmadik Birodalomban, ez a nézet korrigálásra került. 

        Függetlenül azonban a diktátor személyes véleményétől és ellenérzéseitől, figyelembe 

kell venni a minisztériumi bürokrácia és az igazságszolgáltatás teljes gépezetét, amely jogi 

normákat hozott létre és hajtott végre, és így tartotta fenn a német államot a náci időkben. Ez 
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az apparátus 1933-ig többé-kevésbé a hagyományos vonalak mentén működött, bár az 1929 

utáni elnöki diktatúrák alatt nagyrészt sürgősségi rendeletek segítségével működött, és ezért 

inkább a válságkezelésre, mint az alkotmányos normákra összpontosított. Hitler azonnal 

megragadta a lehetőséget, amelyet a szükségállapot-rendeletek hatalma kínált neki, hogy 

eltörölje az útjában álló alapjogokat. Amikor nem sokkal később megfosztotta a parlamentet 

hatalmától, nem maradt demokratikusan ellenőrzött törvényhozási folyamat. Formai 

szempontból azonban továbbra is születtek törvények - és ez a törvény akkor is érvényes volt, 

ha alkotmányos alapja már nem létezett. Csak elméleti szempontból lehet azt állítani, hogy 

minden 1933 és 1945 között elfogadott törvény semmis volt. A gyakorlatban ezt az érvelést 

nem lehet fenntartani, mert számtalan jogszabály maradt hatályban, különösen a polgári, a 

gazdasági és a közigazgatási jog területén, de a nemzetközi jogban is. El kell fogadni azt a 

paradoxont, hogy egy szélhámos rezsim is alkothat törvényt, és hogy esetről esetre meg kell 

vizsgálni, hogy az NS-jog mely elemei voltak jogilag érvényesek, és melyeket kell olyan 

aktusoknak tekinteni, amelyek eleve a jogrendszeren kívül léteztek, és így kezdettől fogva 

semmisek voltak. E két véglet között két másik kategória van: egyrészt a jogilag érvényes, de 

erkölcsileg sértő normák, másrészt az erkölcsileg megengedett, de jogellenes cselekmények, 

például a rendszer elleni fegyveres ellenállás. 

       3.Az első változások az 1919-es weimari alkotmány államjogát érintették.13 Az 

alkotmány 48. cikke szerinti sürgősségi rendelettel azonnal felfüggesztették az alapjogokat.14 

Ezt követően törvénytelen intézkedések hulláma következett. Először táborokat hoztak létre a 

rendszer ellenfeleinek fogva tartására, amit a nyilvánosság előtt a "megelőző őrizet" 

megtévesztő fogalmára hivatkozva indokoltak. Ezzel egy időben kezdődtek az első erőszakos 

intézkedések a német zsidók ellen. A jogi szférában a "zsidó" kifejezés most már nyíltan faji 

jelentést kapott. A politikai pártokat betiltották, és az NSDAP egyetemes állampárti rangot 

kapott.15 A weimari köztársaság parlamenti demokráciája a "felhatalmazó törvénnyel" ért 

véget, amelyet kétszer is megújítottak, mielőtt Hitler végül 1939. január 30-án rendelettel 

határozatlan időre meghosszabbította.16 Az új vezetés ellenőrzése alá vonta a bürokráciát, és 

megtisztította azt a politikai ellenfelektől és a zsidóktól.17 A tartományok Gleichschaltungja 

megsemmisítette Németország szövetségi szervezetét, amelyet a weimari alkotmányban 

rögzítettek.18 A tartományok nemzeti szintű képviseleti szerve, a Reichsrat így feleslegessé 

vált. Miután Paul von Hindenburg birodalmi elnök 1934-ben meghalt, az ő hivatalát is 

megszüntették. Csak a "Führer" és a "Heil Hitler!" köszöntés maradt, amelynek használatát 

kötelezővé tették minden hivatalos és magánjellegű levélváltásnál.19 

       A hagyományos értelemben vett alkotmány már nem létezett. Ennek ellenére a 

jogirodalom a legfontosabb NS-törvények összeillesztésével megpróbált egyfajta alkotmányt 

konstruálni.20 Ez a normatív keret azonban soha nem volt hivatott arra, hogy az államhatalom 

gyakorlását joghoz kösse. A "Führer akaratával" kapcsolatos bizonytalanság, amelyre 

többször hivatkoztak, óriási hatalommal ruházta fel a pártapparátust, de belülről aláásta az 

állam jogi struktúráit. A törvények mellett léteztek "intézkedések" és "Führer-parancsok", 

amelyek közül sokat már nem hoztak nyilvánosságra. Két különböző terület létezett egymás 

mellett: a rendes jogalkalmazás és a nyílt terror.21 Az előbbi zónáit azért tartották fenn nem 

utolsósorban, hogy elhallgattassák a bürokraták és bírák lelkiismeretét, akiknek 

együttműködését továbbra is nélkülözhetetlennek tartották. A "normalitás" e birodalmait 

azonban aláásta az a tény, hogy a "közjóra" hivatkozva bármikor lerombolhatók voltak.22 A 

kettős állam fokozatosan "SS-állammá" fejlődött.23 Valószínűleg helyes az a feltételezés, 

hogy a rendszer a szabályszerűség hiánya miatt a háború nélkül is elvesztette volna 

önszerveződési képességét, aminek következtében előbb-utóbb összeomlott volna. 

        1933 után szétesett minden, ami a jogrendszerben a XIX. század óta kialakult. Ez 

részben a törvényeknek volt köszönhető, de politikai nyomásra is megtörtént. A szabad 

testületi szervezetek különböző formáit - egyesületek, szakmai szövetségek, mindenféle 
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klubok - vagy megszüntették, vagy beolvasztották a rendszer által ellenőrzött szervezetekbe. 

Egyedül az egyházak tudtak ellenállást tanúsítani a "Kirchenkampf" keretében. Ezzel azonban 

nagyrészt elvesztették a társadalmi intézményeik feletti ellenőrzést.24 A politikai 

véleményformálás folyamata fokozatosan állami ellenőrzés alá került. Már 1933. március 11-

én létrehozták a Birodalmi Közfelvilágosító és Propaganda Minisztériumot Joseph Goebbels 

vezetésével. A sajtó a következő hat hónapban elvesztette függetlenségét.25 Az állam 

korlátozta a sajtót, a kiadókat és a kulturális intézményeket, valamint ellenőrzése alá vonta a 

foglalkoztatást és a mezőgazdasági termelést. Az eredmény egy militarizált, tekintélyelvű 

unitárius állam lett, amely az ellentétes érdekeket egy új "ideológia" propagálásával próbálta 

összeegyeztetni, amelyet minden jogi norma értelmezéséhez kötelezővé tett. Hivatalosan a 

közigazgatási bíróságok rendszere megmaradt, és a bírák - 1942-ig - függetlenek maradtak. A 

gyakorlatban azonban a jogállamiság e pilléreit fokozatosan aláásták, míg végül irrelevánssá 

váltak. 

       4.Az alkotmányjogi változásokhoz szorosan kapcsolódtak az egyenlőség elvének 

alapvető megsértései, amelyek akkor következtek be, amikor a rendszer elkezdte megfosztani 

a kisebbségeket jogaiktól. A rendszer ellenzői elvesztették állampolgárságukat.26  Ezzel egy 

időben kezdődött a német zsidók és a politikai, vallási és etnikai kisebbségek 

megkülönböztetése és üldözése.27 Minden az úgynevezett "árjásítások" ürügyén ravasz és 

alattomos jogfosztások sorával kezdődött: vagyonelkobzás és kisajátítás, gazdasági 

vállalkozások kisajátítása, műkincsrablás, törvényi rendelkezés, hogy minden zsidónak az 

"Izrael" és "Sára" nevet kell használnia, a zsidó jelvény bevezetése stb. Az ilyen 

diszkriminatív intézkedések új szintre emelkedtek a Göbbels által 1938. november 9-11. 

között kezdeményezett pogromokkal. Ennek a fejleménynek a csúcspontja a megsemmisítő 

táborokban történő több millió ember meggyilkolása volt, egy olyan gyilkossági program, 

amelyet a hódító háború megkezdése után kiterjesztettek az összes európai zsidóra. A zsidók 

és mások megkülönböztetése és jogfosztása - a kegyetlen végfázis kivételével - a törvényes 

keretek között történt. A vonatkozó intézkedéseket közzétették, és a jogászok kommentálták 

azokat. A fejlődés magyarázatára tett különböző kísérletek - antiszemitizmus, a különböző 

"miliők" hagyományos alárendelt szelleme és egyéb hatásai, irigység és személyes 

meggazdagodás, propaganda, a kisebbségekkel szemben mindig is látens módon meglévő 

agresszivitás elszabadulása - a problémának csak egy részét világítják meg. A jogászok 

engedelmességének értelmezése érdekében a történészek rámutattak a jogi pozitivizmusra, 

valamint arra a kifejezett antipozitivizmusra, amelyet a rezsim magáévá tett a jog iránti 

megvetése jegyében. Mára az európai zsidók kiirtása - a "Shoah" - világszerte a kutatások 

tárgyává vált. Alkalmanként ezt a témát tovább tágítják, beágyazva a népirtás összehasonlító 

kutatásába.28 

        5.A legtöbb hagyományos jogterületen a nemzetiszocialisták uralma fogalmak és 

szakértők nélkül kezdődött. Egyedül az agrárpolitika területén léteztek régebbi modellek az 

állam irányítása alatt álló, az árakat ellenőrző és az értékesítést garantáló korporatív 

struktúráról. Ezeket az elképzeléseket a "Reichsnährstand" formájában gyorsan átültették a 

gyakorlatba. A "vérről és a földről" szóló jogszabályokkal egészültek ki, amelyek számos 

archaikus jogi fogalmat idéztek.29 A nemzetiszocialisták első számú törekvése a közigazgatás 

és az igazságszolgáltatás országos és helyi szintű újjászervezése volt.30 A közigazgatási jog 

és a közigazgatási jogi eljárások irányító és korlátozó funkcióját egyre gyakrabban hiúsították 

meg a pártapparátus döntései. Ez a konfliktus állandó feszültség forrása volt a párt és az állam 

között.31 Az igazságszolgáltatást megtisztították az ideológiai ellenfelektől. Ugyanakkor a 

párt képzési programokkal, "közösségi táborokkal", a sajtón keresztül történő indoktrinációval 

és az irányadó elvek propagálásával igyekezett a megmaradt bírákat ellenőrzése alá vonni.32 

Hans Frank, a Reichsjuristenführer kvázi hivatalosan a következőket rendelte el. 1) Az összes 

jogforrás értelmezésének alapja a nemzetiszocialista ideológia, amely különösen a 
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pártprogramban és Führerünk nyilatkozataiban jut kifejezésre. 2) A bíráknak nincs joguk a 

Führer törvények vagy törvényerejű rendeletek formájában hozott döntéseinek 

felülvizsgálatára. 3) A bírák kötelesek a Führer minden más határozatát is betartani, 

amennyiben azokról egyértelműen kiderül, hogy törvényhozásra irányulnak.33 

      A rendszer kezdeti és utolsó napjaiban is a régi törvények ideológiailag motivált 

értelmezése sokkal egyszerűbbnek és hatékonyabbnak bizonyult, mint az új törvények 

elfogadása a lassú törvényhozás útján.34 A nemzetiszocialisták még azt is elfogadták, hogy ez 

a homályos ellenőrzés elkerülhetetlenül ellentmondásokkal és az ideológiai koherencia 

elvesztésével járt, mert nem volt olyan valóban kötelező erejű, mint a törvényhozás. Úgy 

tűnik, hogy a jövőre vonatkozó reményeiket arra alapozták, hogy a régi bírákat hamarosan 

egy új, politizált jogászgeneráció váltja fel. 

       Mint mindezekből kitűnik, a jogrendnek a náci vezetés céljai érdekében történő 

instrumentalizálása kétféle módon valósult meg. A Führer-rendeletek és a különböző 

minisztériumok közötti kölcsönhatáson (Ressortumlauf) keresztül történő hektikus 

törvényhozás mellett mindenekelőtt a bírói kar politizált igazodása volt az, ami megváltoztatta 

a fennálló jogot.35 A jog számos ágában a régi normakorpusz ideológiai meszelése 

fontosabbá vált, mint a jogalkotás. Emiatt csak részben igaz, hogy a bírák pozitivista 

szemléletük miatt ki voltak szolgáltatva a féktelen jogalkotóknak. A bírói döntéshozatal 

átfogó leírásaként ez az 1950-es években elterjedt állítás egyszerűen félrevezető.36 Már a 

weimari köztársaság idején sok bíró szembefordult a demokratikusan legitimált 

törvényhozással.37 Számukra nem jelentett módszertani nehézséget a "szűk normativizmus" 

leküzdése, ahogyan azt a rezsim követelte, a jogi normák "konkrét rend- és szervezési 

gondolatok", a "Führer akarata", a "Volksgemeinschaft szükségletei", a "közjó", a 

"jóhiszeműség", az "erkölcsi elvek megsértése" vagy a "nép jó érzése" alapján történő 

értelmezésével. Hogy milyen mértékben gyakorolták az ilyen "völkisch természetjogot", az 

egyes igazságszolgáltatási ágak affinitása vagy részleges immunitása, a retorikai erőfeszítések 

és a gyakorlati eredmények közötti feszültség, beleértve a csendes és bátor ellenállás számos 

tiszteletre méltó egyéni esetét - mindezeket ma már sokkal jobban kutatják a szakirányú 

tanulmányok, mint egy nemzedékkel ezelőtt. 

      6. A tartományok alkotmányos "Gleichschaltungja" a közigazgatás minden ágát és szintjét 

a birodalmi közigazgatás részévé tette. Még az önkormányzatok korlátozott autonómiáját is 

megszüntették, amelyet az 1935. január 30-i német önkormányzati törvénykönyv eredetileg 

fenntartott. Ez azonban nem vezetett monolitikus egységes államhoz. A szövetségi 

struktúrákat inkább a Gauleiters kiszámíthatatlan rivalizálása, valamint az állam és a párt 

közötti állandó súrlódások váltották fel. Németország föderális jellege a tartományi 

közigazgatás személyi állománya és struktúrája, valamint az egyes tartományokra jellemző 

közigazgatási jog tekintetében is megmaradt. Más volt a helyzet az általános közigazgatási 

jogban, amelyet a jogállamiság alakított ki. Bár soha nem kodifikálták, de gyakran 

reprezentatív módon írták le. Az utolsó jogtudós, aki a nácik hatalomátvétele előtt ezt 

megtette, Walter Jellinek volt 1931-ben.38 1933 után a jognak ezt az ágát mind az elmélet, 

mind a gyakorlat aláásta. A nemzetiszocialisták azt követelték, hogy a jogállamban kialakult, 

a törvényhozás, a jogi rendelet és az egyéni aktus közötti különbségtételt függesszék fel; hogy 

a normák funkciója a közigazgatási cselekvés korlátjából a közigazgatási cselekvés céljává 

váljon; hogy a "jogszerűség" (Gesetzmäßigkeit) helyébe egy ideológiailag meghatározott 

"jogszerűség" (Rechtmäßigkeit) lépjen; a jogokon alapuló jogállást váltsa fel a 

kötelezettségeken alapuló jogállás; és a köznyelvben a "közigazgatási jog" kifejezést váltsa fel 

a "közigazgatás" kifejezés, például az egyetemi előadásokban. A nácik emellett sikeresen 

korlátozták a tágan értelmezett "törvényen kívüli szuverén aktusok" bírói ellenőrzését, 

mindenekelőtt azáltal, hogy a politikai rendőrséget mentesítették a jogi rendelkezések 
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betartása alól;39 és a "közszükségletekre" hivatkozva visszaszorították a magánjogi 

álláspontokat, például az építkezések, a fegyverkezés és a hadviselés tekintetében. 

         A közigazgatási joghatóság sorsa szorosan összefüggött ezekkel a kérdésekkel. Egyfelől 

a közigazgatási bíróságok fennmaradtak, sőt úgy tűnt, hogy új befolyási szintet érnek el, 

amikor 1941. április 3-án a Führer rendelete létrehozta a Reichsverwaltungsgerichtet. 

Másrészt azonban konzervatív és radikális erők küzdöttek az ellenőrzésért ezen intézmény 

felett, miközben az fokozatosan jelentéktelenségbe süllyedt.40 A jogi lépések száma 

nagymértékben csökkent, mert az NS-államot szembesíteni azzal az állítással, hogy 

törvénytelenül járt el, nem volt veszélytelen. Az építési jog, a kereskedelmi jog, a közlekedési 

jog, az energiajog, a vízjog, a társadalombiztosítási jog és az önkormányzati illetékek 

területén a felsőbb közigazgatási bíróságok jogköre gyakran igazodott az NS célkitűzéseihez. 

De az olyan ügyekben, amelyek funkcionalitása nagy érdeklődésre tartott számot, a bíróságok 

gyakran hagyományosabb irányvonalat is követtek.41 

         7. A polgári jog nagyrészt megtartotta normatív rendelkezéseinek magját. De jelentős 

hangsúlyeltolódáson ment keresztül, különösen a joggyakorlat és a jogtudomány változásai 

miatt.42 A jogtudósok egészen röviddel 1933 előttig óva intettek a BGB általános klauzuláitól 

(138., 157., 162., 226., 242., 826. §).43 Most ezeket a paragrafusokat dicsérték, mint olyan 

rendelkezéseket, amelyek lehetővé tették a náci ideológia polgári jogba való bejutását. Ez a 

nézet megfelelt annak az általános stratégiának, hogy a jogot politikai irányultsággal ruházzák 

fel azáltal, hogy fokozzák elrettentő funkcióját, miközben csökkentik rendfenntartó 

képességét. A BGB propagált feldarabolása egyes törvényekre azonban soha nem valósult 

meg. Ugyanez volt a helyzet a "Volksgesetzbuch" megalkotásával is, amely a BGB-t és az 

osztrák ABGB-t a nemzetiszocialista ideológiához igazította volna. 

         A BGB magján kívül azonban sok minden megváltozott. A jogalkotó beavatkozott 

például a házassági jog, a családjog és az örökös egészségügyi jog területén. Az 

örökbefogadás szabályainak szabályozásában, a gyermek állítólagos törvénytelensége elleni 

fellebbezésben, a házassági kölcsönökben, a gyermektartásban, a kényszersterilizációban és 

az új válási törvényben demográfiai, eugenikus és rasszista motívumok olvadtak egymásba.44 

Kizárólag antiszemita motivációk voltak a mozgatórugói az úgynevezett „vérvédelmi 

törvény" (Blutschutzgesetz) hátterében. A jogászok később gyakran állították, hogy a törvényt 

jellemző téveszmei rendelkezések széles skáláját "enyhítő szándékkal" értelmezték.45 A 

munkajognak a BGB-ből való kizárása, amely már a XIX. század vége óta fokozatosan 

megmutatkozott, most a hagyományokkal való teljes szakításhoz vezetett, mert a fasiszta-

korporatív modellt vették át.46 A szakszervezeteket szétverték, a tarifális autonómiát pedig 

hatályon kívül helyezték. A munkaadó és a munkavállaló közötti kapcsolat egy etatizált 

közösséggé mutálódott, amely a nép és az állam javát volt hivatott szolgálni, miközben a 

kereskedelmi alapokat megtartotta. A Német Munkafrontnak a munkaadókat és a 

munkavállalókat kellett volna egyesítenie. A gyakorlatban azonban erősen az előbbieknek 

kedvezett, például a sztrájkok betiltásával, a bérek ellenőrzésével és a munkahely szabad 

megválasztásának korlátozásával. Ugyanakkor azonban a munkanélküliséget állami építési és 

fegyverkezési projektekkel szüntették meg, az "ész és ököl" (Stirn und Faust) munkáját a 

pártpropaganda egyenrangúvá tette, létrehozták az "Erő az öröm által" (Kraft durch Freude) 

szabadidős programot, és számos más intézkedést hoztak a munkavállalók elégedettségének 

érdekében. A különbíróságok és a titkos állami rendőrség, a Gestapo által gyakorolt szigorú 

ellenőrzéssel együtt ezek a lépések lehetővé tették, hogy a rezsim a háború alatt nagyrészt 

megakadályozza a polgári zavargásokat és a szabotázst. 

        Ugyanúgy, ahogy a munkajogban megerősítették a munkáltatók "üzemi Führer" 

(Betriebsführer) pozícióját, a nemzetiszocialisták a gazdasági jog területén, különösen a 

részvénytársaságokról szóló törvény tekintetében, növelték a végrehajtó bizottságok 

hatáskörét és az állam beavatkozási jogait.47 A trösztellenes jogban is megnőtt az állam 
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beavatkozási és ellenőrzési jogköre.48 A trösztellenes bíróságot 1938-ban megszüntették, és a 

trösztöket végül a háborús gazdaság államhoz igen közel álló önigazgatási szerveiként 

használták. Ráadásul az állam fokozatosan elkezdte ellenőrizni az árakat. A háború kezdete 

után ez még szigorúbban történt. Az állam szabályozta a devizajogot is. Ezen a területen a 

büntetőeljárást a politizált büntetőjog egyik változataként alkalmazta, például a katolikus 

egyház elleni devizaperekben. A kereskedelmi és háborús gazdasági jog többi ágát is a 

speciális büntetőjog segítségével vonták ellenőrzés alá.49 

        8. A szociális jog hosszú távú strukturális, de ideológiai változásokon is átment. A 

közjóléti rendszerben az egyházi és független tevékenységeket nagyrészt visszaszorították, és 

helyükbe a "Német Nép Téli Segélye" (Winterhilfswerk) lépett.50 A Német Munkafront már 

1935-ben bírálta, hogy a forrásokat eddig "reménytelenül beteg emberekre és kétségtelenül 

alsóbbrendű személyekre" fordították "túlzottan nagy mértékben". Ez a panasz nemcsak az 

eugenikus programok támogatását célozta, hanem a "haszontalan evők" megölésének 

ösztönzését is. A rezsim azonban csak a háború kitörése után merészkedett ilyen 

szisztematikus gyilkosságokra - "eutanáziára" -, és kénytelen volt leállítani azokat, amikor az 

egyházak tiltakoztak ellenük.51 

        A gazdasági fellendülésnek köszönhetően a nácik hatalomátvételük után képesek voltak 

átszervezni a társadalombiztosítási rendszert. A biztosítók számát több mint 2800-zal 

csökkentették, 1939-ben valamivel több mint 4800-ra. Javították az ellátásokat, bővítették a 

kedvezményezettek körét, és 1942-ben a balesetbiztosítást a vállalati biztosításról személyi 

biztosításra változtatták.52 A teljes kép megismeréséhez azonban figyelembe kell venni, hogy 

a biztosítók önigazgatását a Führer-elv bevezetése érdekében megsemmisítették;53 hogy a 

zsidók és a rendszer ellenfelei számára a szociális juttatásokat vagy csökkentették, vagy 

teljesen eltörölték; hogy a szükség idején megemelt biztosítási járulékokat állandósították; és 

hogy a társadalombiztosítási rendszer vagyonát a háború finanszírozására használták. A 

háborús áldozatok kártérítési törvénye nem ment át lényegi változáson.54 Összességében a 

rezsim a működő rendszer megőrzésében volt érdekelt, hogy azt háborús céljaira kihasználja, 

elkerülje széles társadalmi rétegek irritációit, és a juttatások javításával stabilizálja a "belső 

frontot". 

       9. Az adójog területe jól példázza az ambivalenciát egy jogág látszólag apolitikus 

technikai jellege és egy megelőző általános záradék általi ellenőrzése között. Az 1934. 

október 16-i adókiigazítási törvény (Steueranpassungsgesetz) 1. szakasza meghatározta, hogy 

az adójogot a "nemzetiszocialista ideológia" szerint kell értelmezni - ez a rendelkezés 

hamarosan az összes jogág fő értelmezési elveként értelmeződött. Ez a szabályozás jelentős 

negatív hatással volt a nácik által megvetett szervezetekre - mint például mindenféle zsidó 

egyesületekre, kórházakra, öregotthonokra, egyházi alapítványokra, vallási rendekre és más 

ideológiai irányultságú intézményekre -, mivel a legtöbbjük elvesztette nonprofit státuszát. 

Ugyanakkor az adófizetésről azt állították, hogy az adófizetés a hűség cselekedete, míg az 

adócsalást "a Volksgemeinschaft elárulásaként" ítélték el. Az adóügyi bíráskodás tisztán 

technikai fókuszának legendája ellenére a Reichsfinanzhof ítélkezési gyakorlata kedvezett a 

rendszernek, mivel fontos szerepet játszott a az adózási események szigorításában és a helyzet 

aktív rontásában - mindenekelőtt a zsidó egyesületek és az egyházak vonatkozásában.55 

         10. A nemzetiszocialisták kezdettől fogva megértették és kiaknázták a büntetőjog fontos 

politikai funkcióját. Arra használták, hogy megfélemlítsék a politikai ellenfeleket, elnyomják 

a kisebbségeket, félelmet keltsenek - nem utolsósorban saját híveik körében -, és a 

Volksgemeinschaftot egyes kiszolgáltatott áldozatok, például az úgynevezett "novemberi 

bűnözők" (Novemberverbecher), a kommunisták és a zsidók kriminalizálásával összefogják. 

Emellett ígéretet tettek a közbéke és a közrend helyreállítására, és - az NSDAP 

pártkiáltványának 18. pontja szerint - "könyörtelen harcot folytattak azok ellen, akik 

tevékenységükkel ártanak a közjónak". A büntetőjog reformjára vonatkozó program 1933-ban 
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még nem létezett. Volt azonban egy antiliberális, antiracionális és antiindividualista hangnem, 

amelyet a büntetőjoggal foglalkozó tudományos irodalom jelentős része is osztott.56 

       Ezekből az előfeltételekből fejlődött ki a büntetőjogi ellenőrzés és elnyomás rendszere, 

kezdve az 1933. február 28-i Reichstag-tűzrendelet alapján végrehajtott razziákkal. Ebben a 

rendszerben jelentős, de nem kizárólagos szerepet játszott a hagyományos és fokozatosan 

szigorított büntetőjog és büntetőeljárási jog - példaként említhetjük a gépkocsik elleni 

rajtaütés és a váltságdíjért történő gyermekrablás büntetésének szigorítását -. Ugyanilyen 

fontos volt, hogy az NS-rendszer eltörölte a visszaható hatályú jogalkotás 

(Rückwirkungsverbot) és az analógiás érvelés (Analogieverbot) tilalmát, és bevezette a 

büntetőjogi felelősség megállapításának lehetőségét, ha egyértelmű volt, hogy a vádlott 

bűncselekményt követett el, de bizonytalanság maradt abban, hogy több bűncselekmény közül 

melyiket követte el, és ezzel megsértette az in dubeo pro reo (Wahlfeststellung) elvét.57 Ezek 

az intézkedések a jogállami büntető igazságszolgáltatás lényegét ássák alá. Minden újonnan 

bevezetett bűncselekményi elem a meglévő rendelkezéseket szigorította.58 Még fontosabb 

volt azonban, hogy e törvényi változások mellett kialakult a rendőrség és a titkosrendőrség 

működésére vonatkozó különleges törvény, amely szinte teljesen elszakadt minden 

alkotmányos szabálytól.59 Ez az új törvény a párt és az SS különleges jogosítványait 

tartalmazta, amelyeket mindenekelőtt az újonnan meghódított keleti területeken alkalmaztak 

minden ellenzéki tevékenység elfojtására.60 A zsidók hamarosan teljesen kikerültek minden 

olyan megmaradt normából, amely még minimális védelmet nyújtott a bírósági eljárásokban. 

A nemzetiszocialisták nagymértékben tartózkodtak attól, hogy egyáltalán jogi alapokat 

teremtsenek. Annak érdekében, hogy szabad kezet kapjanak, korlátozták a rendes és a katonai 

bíróságok hatáskörét a bűncselekményekre vonatkozóan. 

       Már 1933-ban a felsőbb tartományi bíróságok minden bírósági kerületében különleges 

bíróságokat hoztak létre azzal a céllal, hogy a Reichstag-tűzrendelet és az árulási törvény 

szerinti bűncselekményeket minél hamarabb és minél szigorúbban megbüntessék.61 E 

különleges bíróságok bírósági eljárásait jelentősen lerövidítették. A fellebbezés benyújtásának 

lehetősége nem létezett. A háború alatt e bíróságok hatásköre jelentősen kiszélesedett, 

miközben a vádlottak jogait megnyirbálták. A különleges bíróságok így - a rezsim szavaival 

élve - "a hazai front hadbíróságai" lettek. A „bekebelezett keleti területek közszükségleteinek 

megfelelően" - ahogyan azt a nácik fogalmazták - , a rendőrségi hadbíróságok, az SS-

bíróságok és a teljesen törvénytelen végrehajtási aktusok nem törődtek az alkotmányos 

normákkal. Hasonló módon alakult a katonai joghatóság is. A katonai bíróságokat - kivéve 

háború idején és a hadihajók fedélzetén - 1919-ben eltörölték. Most azonnal újra létrehozták 

őket.62  Kezdetben három törvényhatóság volt, a Reichsgericht állt a csúcson. A felelősség 

1934 után a Volksgerichtshofra szállt át, amelyet viszont két évvel később a 

Reichskriegsgericht váltott fel.63 A katonai igazságszolgáltatás e rendszerének anyagi jogi 

alapja az 1872-es Katonai Büntető Törvénykönyv volt. A nácik a meglévő szabálykorpuszhoz 

hozzáadták a háborús különleges büntetőjog szabályozását, amelyet már 1938-ban, illetve 

1939-ben előkészítettek és kihirdettek. Végül 1940. október 10-én felülvizsgálták a teljes 

kódexet. A katonai jogszolgáltatás így 1941 után az eredetileg alkotmányos elvek szerint 

létrehozott különleges joghatóságból a terror eszközévé vált, amely mintegy 30.000 ember 

halálát okozta.64 

       Összességében a büntetőjog és a büntetőjogi gyakorlat "nemcsak védőfalat emelt az 

erőszak rendszere köré", ahogy Karl Peters rámutatott, "hanem ... szörnyű vérfürdőt is 

teremtett ... a faji ideológia következetes követésével és az állítólagosan alsóbbrendű emberek 

ebből következő kiirtásával". A nemzetiszocializmus a weimari korszak reformvitájának több 

pontját valóban átültette a gyakorlatba, például a korlátozási rend bevezetését, a 

jogkövetkezmények dualista rendszerét (Zweispurigkeit),65 a bűnösség differenciálását 

gyilkosság és emberölés esetén, valamint több érintett esetén, és a főbűncselekményben való 
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bűnsegédlet bűnsegédi jellegét. Ezeket az intézkedéseket azonban nagymértékben 

ellensúlyozta a Liszt Ferenctől kiinduló reformirányzat feladása és a felvilágosodás óta 

kialakult eljárási biztosítékok megszüntetése. 1933 után a büntetőjogi gyakorlatot és 

szakirodalmat a következők uralták: a Volksgemeinschaft iránti kötelességek megsértése a 

jogok megsértése helyett; az elkövető büntetése a bűncselekmény helyett; a bűncselekmény 

tényállási elemeinek szabályozásának enyhítése ideológiai fogalmak bevezetésével; a 

büntetési tételek körének kiszélesítése; az elrettentés elsőbbsége az elkövetők 

reszocializációjával szemben; az ügyész pozíciójának megerősítése és a védőügyvéd jogainak 

csökkentése; a fellebbezési lehetőségek korlátozása; a különleges bíróságok, mindenekelőtt a 

Volksgerichtshof bevezetése az 1934. április 24-i törvénnyel66 ; és a törvényesség elvének 

formális eltörlése az 1944. december 13-i rendelettel. 

        11. A nemzetközi dimenzióval rendelkező jogágakat, mint például a nemzetközi 

magánjog, az összehasonlító jog, a jogszociológia és a nemzetközi jog, különösen érintette a 

rezsim rasszizmusa. E tudományágak azon képviselői, akik az országban maradtak, minden 

bizonnyal völkisch nézeteket fogadhattak el. Ám tárgyuk transznacionális összefonódása 

miatt aligha volt lehetőségük arra, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba átültessék. Az 

összehasonlító jogtudomány legjelentősebb tudósa, Ernst Rabel (1874-1955), aki megalapozta 

a tudományág modern irányultságát, száműzetésbe kényszerült.67 A nemzetközi jogászok, 

mindenekelőtt Viktor Bruns, Axel von Freytagh-Loringhoven és Eike Wolgast, megpróbálták 

eleinte ugyanazt a megközelítést folytatni, amelyet a nácik hatalomra jutása előtt is követtek: 

a versailles-i szerződés enyhítését követelték, az első világháború okozta problémákat 

próbálták kiegyensúlyozni, és a Népszövetség rendjét elemezték.68 1938 után új 

megközelítések jelentek meg, amelyek a nemzetközi jogot a rezsim rasszizmusának fényében 

próbálták értelmezni, és a nemzetközi rendet a "nagy birodalmak" fogalmaiban próbálták 

elgondolni. A legfontosabbak ebben a tekintetben Carl Schmitt, Gustav Adolf Walz, Norbert 

Gürke, Reinhard Höhn és Werner Best voltak. Az ő megközelítésük erős polémiát jelentett az 

univerzalizmus, a liberalizmus és a pacifizmus ellen a nemzetközi jogban.69 Emellett néhány 

tudományos enklávé, mindenekelőtt a Kaiser-Wilhelm-Institut für Külföldi Közjog és 

Nemzetközi Jog, valamint néhány, a Wehrmacht szolgálatában álló tudós a humanitárius 

nemzetközi jog és a háborús jog területén végzett kutatásokat. 

        A jogfilozófia és a jogtörténet hasonló nemzetközi irányultságú volt, és szintén sok tudós 

kiutasításától szenvedett. Voltak azonban sajátosságok. A nemzetiszocializmusnak nem 

lehetett saját jogfilozófiája. Az NS "ideológiája" az erőszak és a felsőbbrendűség embertelen 

rögeszméinek és fantáziáinak kombinációja volt, amely összeolvadt a szociáldarwinizmussal 

és a korabeli eugenikával.70 Az egyetemek filozófiai fakultásain a fenomenológia, az 

axiológia és mindenekelőtt a Hegelre (Julius Binder, Karl Larenz, Ernst Rudolf Huber, Walter 

Schönfeld), de Leibnitzre, Fichte-re, Schillingre, Nietzschére és a korabeli egzisztencialista 

filozófiára (Erik Wolf, Wilhelm Sauer) is.71 Emellett a sokat vitatott "konkrét rend és alakító 

gondolkodás" (konkretes Ordnungs- und Gestaltungsdenken),72 és a "völkisch természeti 

jog" megközelítései, sőt, még egy "faji törvények jogi doktrínája" is. Mindezen 

megközelítések közös jellemzője volt az empirizmus, a racionalizmus, a pozitivizmus és a 

tudományos elmélet következetesen negatív megítélése. Ezért kivételes epizód maradtak a 

filozófiatörténetben. Mégis fontos hozzájárulást nyújtottak a rezsimnek, mert retorikájuk 

segített idealizálni a náci évek brutális valóságát. 

        A nemzetiszocialista történettudomány önálló formája nem létezett. Egy valóban 

nemzetiszocialista jogtörténet sem tudott kialakulni.73 A legtöbb jelentős romanista emigrált. 

A római jog valóban nagymértékben veszélyeztetve volt. Az NSDAP pártprogramjának 19. 

pontja így szólt: "Követeljük, hogy a materialista világrendnek kedvező római jog helyébe a 

német szokásjog lépjen. "74 A tudományág így "ókori jogtörténet"-re változtatta nevét, de 

továbbra is vergődött. Hogy megvédjék magukat és tárgyukat, a romanisták a fasiszta 
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Olaszországra mutattak, ahol a rezsim a római hagyományt hangsúlyozta. Továbbá azzal 

érveltek, hogy a római jog recepciója inkább a jogi gondolkodás módszereit, mint lényegét 

érintette ("szcientifikáció"), és hogy különbséget kell tenni a római jog fénykora és a 

hanyatlás korszaka között, amelyet a római jog átélt. A római jogi iskolával szemben a 

germanisták úgy érezték, hogy ők felemelkedőben vannak. A történeti jogról alkotott 

nézeteiket a XIX. század óta nemzeti és germanofil tételek alakították. Most inkább az NS 

propaganda idealista és nacionalista jelszavait követték, és a német jog germán "gyökereit" 

keresték. De a Himmler "Ahnenerbe" nevű intézményével való alkalmi együttműködéstől és a 

rezsim ideológiai magjának számos talpnyaló retorikai megközelítéstől eltekintve nem történt 

átrendeződés a tudományág módszertanán és tartalmán. A jogfilozófia és a jogtörténet 

diszciplínatörténetének átfogó és kritikai elemzése ezekben az években még nem történt meg. 

Nagyon kívánatos lenne, ha ezen hamarosan változtatni lehetne. 

         12. A Német Birodalom 1945. május 8-i feltétel nélküli kapitulációja véget vetett a 

rendszernek. A politikai vezetés azon tagjait, akik nem menekültek el vagy nem vetettek véget 

életüknek, a nürnbergi perekben bíróság elé állították és elítélték.75 Az országot, amelynek 

nagyvárosai és ipari központjai nagyrészt elpusztultak, négy megszállási övezetre - amerikai, 

brit, francia és szovjet övezetre - osztották, és lassan megkezdték az újjáépítést.76 A 

megszálló hatalmak mindegyike másként kezelte a jogrendet.77 A nyugati övezetekben 1949-

ben egységesítették a jogrendet. A szovjet zóna a saját útját járta, aminek következtében 

Németország végül két független államra szakadt. Kezdetben mind Nyugat-, mind Kelet-

Németországban számos per folyt az NS-bűncselekményekkel szemben.78 1952 után az NS-

cselekmények elkövetőinek üldözése iránti érdeklődés csökkent. 1958-tól az ügyészségek 

jobb együttműködése a perek új hullámához vezetett, amely az 1963-ban és 1965-ben Fritz 

Bauer frankfurti főügyész által kezdeményezett auschwitzi perekben csúcsosodott ki.79 Izrael 

Állammal együttműködve az 1950-es években kezdett kialakulni Nyugat-Németországban a 

jóvátétel gyakorlata. Voltak azonban fontos hiányosságok. A restitúciós törvények nem vették 

figyelembe például a romákat, a kényszermunkásokat és a homoszexuálisokat. Ezeket a 

hiányosságokat csak évekkel később zárták be, vagy még mindig nyitva maradtak.80 

          Az 1960-as évektől kezdve a nyugatnémet nyilvánosság, a történettudomány és a 

jogtörténet intenzíven kezdett foglalkozni a náci múlttal. Kezdetben ez az elköteleződés 

gyakran vádaskodás formájában jelentkezett. Idővel azonban mind analitikusabbá vált, és 

egyre inkább a forrásokra összpontosított. Ez a környezet számos egyedi tanulmányt 

eredményezett, amelyek rávilágítottak arra, hogy mi zajlott egyes közösségekben, 

nagyvállalatokban, biztosítótársaságokban, bankokban, a Deutsche 

Forschungsgemeinschaftban, a Kaiser Wilhelm Társaságban (Max Planck Társaság) és a 

birodalom különböző minisztériumaiban. A jogtörténetben egy sajátos részterület alakult ki. 

De önálló tantárgy, a "jogtudományi kortörténet" nem alakult ki. Ma már a teljes NS-korszak 

tárgyalása szerves része az iskolai tanterveknek és a legtöbb egyetemi jogi képzésnek is. 

Természetesen vannak hiányosságok és gyengeségek. De ez nem változtat azon a tényen, 

hogy összességében a náci múlttal való foglalkozás pozitív. 

  

 

 III. Következtetés 

 

 

A jog, mint az államot - a normák termelőjét - alkotó és a közéletet irányító normatív 

rendelkezések összessége, csak korlátozott és ingadozó mértékben képes a politikától és a 

gazdaságtól függetlenedni. 1933 után még ezt a korlátozott autonómiát is drámai módon 

elvesztette. Történelmi mércével mérve az NS-rendszer valójában meglehetősen rövid életű 

volt. Miközben egyik törvénysértést követte el a másik után, egy ideig - taktikai okokból - 
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vonakodva tiszteletben tartotta az általános normatív kereteket, mégpedig addig, amíg 

szükségesnek tartotta a közigazgatás és a hadsereg támogatását. Az agresszivitás új szintje 

(1938/9), az SS megnövekedett hatalma - amely kezdett állam lenni az államban - és a háború 

kitörése miatt azonban a hagyományos jog elvesztette önérvényesítő erejét. Csak azok 

jutottak a politikai vezetés csúcsára, akik figyelmen kívül hagyták a törvény kötelező erejét. 

Valószínűleg a jognak ez a szétesése - amely végül elérte a teljes "anómia" állapotát - a 

háború nélkül is a rendszer összeomlásához vezetett volna. Az NS-rendszerrel kapcsolatos 

tapasztalatok nagymértékben alakították a háború utáni Németország, sőt az új Izrael Állam 

alkotmányát, jogrendjét és egész társadalmát is. A náci múlttal való jogi szembenézés több 

mint hat évtizedig tartott. Az egész világon az NS-rezsim által elkövetett bűncselekményekre 

és törvénysértésekre úgy emlékeznek, mint a megtestesült irtózatra. Az NS-rezsim így 

összehasonlítási ponttá vált, amely lehetőséget nyújt számunkra az új gazemberállamok és a 

népirtás új formáinak elítélésére. 
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                                          47. A kommunizmus és a jog 
                                                               Yoram Gorlizki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

A huszadik század elején Oroszország az egyik legradikálisabb jogi kísérletbe kezdett, 

amelyet valaha egy modern államban végrehajtottak. A fejezet ezt a kísérletet írja le, különös 

figyelmet fordítva a bolsevik ideológia szerepére az új szocialista jogrend kialakításában. 

Ezután értékeli e jogrend és a szocializmus három intézményi pillére (a lenini párt általi 

uralom, a termelőtulajdon állami tulajdonának túlsúlya és a bürokratikus koordináció felülről 

lefelé irányuló rendszere) közötti összhangot, és azt sugallja, hogy ezek a pillérek adták a 

szovjet jog legjellegzetesebb és legmaradandóbb jellemzőjét: az igazságszolgáltatás 

szerveinek a központi irányítás átfogó rendszerébe való beilleszkedését. Végül a fejezet a 

szocialista jognak a második világháborút követő kelet-európai államokba való átültetését 

vizsgálja, megvizsgálja a szocialista jogrendszer reformjára tett erőfeszítéseket, és értékeli 

annak mai örökségét. 

Kulcsszavak: kommunizmus, szocializmus, jog, ideológia, orosz forradalom, szocialista jog, 

szovjet jog, jogi kísérletek. 

 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

 

A huszadik század elején Oroszország a modern államokban valaha is végrehajtott egyik 

legradikálisabb jogi kísérletbe kezdett. Az októberi forradalom első hullámában a bolsevikok 

feltettek néhányat a legalapvetőbb kérdések közül, amelyeket bármilyen jogrenddel 

kapcsolatban fel lehet tenni: Mi a bíróság? Kik a bírák? Mi a törvény szerepe a bírói 

döntésekben? És mi a célja a jognak? Míg néhány válasz, amelyre megállapodtak, 

meglehetősen konvencionálisnak bizonyult, az általános jogrendszer, amelyet végül 

létrehoztak, nem volt az. Összehasonlító szempontból a szocialista jog legjellegzetesebb 

vonása az volt, hogy hogyan illeszkedett a központilag irányított gazdaság intézményeihez és 

az egypárti uralom alatt álló államhoz. A második világháborút követően ezt a rendszert a 

Vörös Hadsereg által megszállt közép- és kelet-európai országok egy részébe átültették. Némi 

változatosság ellenére a szocialista jogrendszernek ez a rendszere az államszocializmus 1980-

as évek végi bukásáig tartott. Bár a szocialista politikai rendszer mára már régen megszűnt, a 

szocialista jog néhány vonása ellenállónak bizonyult, így erős nyomai a mai napig 

megmaradtak. 
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        A szocialista jog a cári jogrendszer - a polgári jogi hagyomány orosz viszonyokhoz 

igazított változata - és egy erőteljes forradalmi ideológia összeütközéséből alakult ki. Ez az 

ideológia két formában jelent meg. Az egyik utópisztikus irányzat, amely az állam 

elsorvadását vetítette előre, csak szerény és rövid ideig tartó hatást gyakorolt a szovjet jogi 

intézményekre. Ehelyett egy másik törzs, amely az osztályharc imperatívuszára és az új 

gazdasági intézmények kiépítésének szükségességére rögzült, döntő hatással lett volna a 

szocialista jogra. A fejezet eme ideológia tartalmának és az új jogrend kialakításában játszott 

szerepének leírásával kezdődik. Ezután megvizsgálja, hogy milyen szoros volt a kapcsolat e 

jogrend és a szocializmus három intézményi pillére között: a lenini párt osztatlan uralma, a 

termelőtulajdon állami tulajdonának túlsúlya és a bürokratikus koordináció felülről lefelé 

irányuló rendszere.2 Ezek a pillérek együttesen a szovjet jogot az egyik legjellegzetesebb 

tulajdonsággal ruházták fel. Ez volt az a tendencia, amely a szovjet gazdasági tervezésben is 

megtalálta párhuzamát, hogy az igazságszolgáltatási szervek, mint például a bíróságok és az 

ügyészség, a központi irányítás átfogó rendszerébe tartoztak, amelynek saját ritmusa és 

mozgástörvényei voltak. Míg minden modern jogrendszer a jog két archetípusának - mint a 

magánérdekek egyeztetésének kerete és mint a társadalmi célok elérésének eszköze - 

különböző mértékű keveréke, a szocialista jog egyik legszembetűnőbb jellemzője az volt, 

hogy mennyire az utóbbi felé hajlott.3 

        A szocialista jog 1945 utáni kiterjesztésével a kelet-európai államokra a dolgozat 

harmadik része foglalkozik. Ebből kiderül, hogy bár a kelet-európai szocialista jogrendszerek 

számos közös jellemzőt mutattak - és ezek alapján nevezhetjük őket szocialistának -, voltak 

különbségek is, és ezek az államok politikai és gazdasági berendezkedésétől, valamint a már 

meglévő jogi hagyományoktól függően változtak. Az esszé a szocialista jog Sztálin halála 

utáni fejlődésének nyomon követésével és a szovjet rendszer fennállása alatt és után tett 

különböző reformkísérletek áttekintésével zárul. 

  

 

II. Jog és ideológia 

 

 

A marxista elméletben nincs olyan, hogy időtlen vagy egyetemes jog. Bármennyire is úgy 

tűnik, hogy örök és változatlan elveken alapulnak, a jog és a jogi érvelés formái történelmileg 

kondicionáltak, a struktúrával együtt változnak  az osztálykonfliktusok dinamikájától 

függően. "A jogász" - írta Marx munkatársa, Friedrich Engels - "azt képzeli, hogy a priori 

elvekkel operál, holott azok valójában csak gazdasági reflexek".4 Az állam más részeihez 

hasonlóan a jog fő funkciója az, hogy megkönnyítse az egyik osztály uralmát egy másik 

osztály felett. Ebben a forgatókönyvben a jog különleges szerepet kap, mivel a 

"méltányosság" és az "eljárási igazságosság" dicsőített tulajdonságai a méltányosság látszatát 

keltik a mély és mozdíthatatlan osztályalapú egyenlőtlenségekben. Marx kapitalizmus-

elemzése jól példázza ezt. Az uralkodó tőkésosztály, a burzsoázia hatalma a magántulajdon 

intézményén nyugszik, amelyet bonyolult jogi eszközökkel biztosítanak. De bármennyire is 

úgy tűnik, hogy ezek az egyenlőség és az igazságosság fogalmain alapulnak, ez csak illúzió: 

valódi céljuk az, hogy kizárják a munkásokat a munkájuk gyümölcséből, és ezzel éket 

verjenek a munkások és a burzsoázia közé. 

       A marxista-leninista ideológia kétféleképpen alakította a szocialista jogot. A bolsevikok 

először is megcsapolták a marxizmus erőteljes millenarista áramlatát. Bár maga Marx 

köztudottan homályosan fogalmazott a jövőbeli kommunista társadalom részleteiről, Engels 

kevésbé volt visszafogott. Mivel az állam az osztályelnyomás eszköze, egy jövőbeli 

kommunista (azaz osztály nélküli) társadalomnak nem lesz szüksége sem államra, sem 

törvényre. "A termelés fejlődésének olyan szakaszához közeledünk, amelyben az osztályok 
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létezése nemcsak hogy megszűnt szükségszerűségnek lenni, hanem a termelés pozitív 

akadályává válik" - írta Engels. "[Az osztályok] ugyanolyan elkerülhetetlenül fognak elbukni, 

mint ahogyan egykor létrejöttek [és] az állam elkerülhetetlenül velük együtt fog elbukni. Az a 

társadalom, amely a termelést a termelők szabad és egyenlő társulása alapján szervezi újjá, az 

egész államgépezetet oda fogja helyezni, ahová azután tartozik - a régiségek múzeumába, a 

fonókerék és a bronzbalta mellé. Mivel a társadalom egyetlen osztályát sem lehet alárendelni, 

az állam, és vele együtt a jog egész építménye, Engels híres kifejezésével élve, "elsorvadna".5 

       A tudósok egy korai generációja hajlamos volt hangsúlyozni a szovjet jogban az 

utópisztikus gondolkodásnak ezt az irányát.6 Az új rendszer első heteiben eltörölték a 

bíróságok forradalom előtti hierarchiáját, feloszlatták az ügyvédi kamara és az ügyészség 

intézményeit, és hatályon kívül helyezték a bíróságokat szabályozó legtöbb cári korabeli 

jogszabályt. Ahol nem volt jogszabály, ott az újonnan kinevezett bírákat, akik közül néhányan 

kevés jogi képzettséggel rendelkeztek, arra kötelezték, hogy a "forradalmi jogtudatukat" 

kövessék.7 Az 1920-as években egy kis csapat marxista jogász, Evgenyij Pashukanis 

vezetésével elkezdte Marx gyér jogi tárgyú írásainak kidolgozását. A "jog árucsere-

elméletében" Pashukanis azzal érvelt, hogy minden jog valójában kapitalista vagy burzsoá 

fétis, mivel a bírósági tárgyalóterembe az individualizmus és az egyenértékűség - vagyis a 

nyilvánvalóan egyenlőtlen dolgok kiegyenlítése - ugyanazokat az elveit vitte be, mint az 

árucserében. Bár ezek az elvek a szerződési jogban fogalmazódtak meg a legkifejezettebben, 

más ágazatokban, például a munkajogban is nyilvánvalóak voltak, a családjogban, sőt még a 

büntetőjogban is, amely egy olyan díjszabáson nyugodott, amely szerint minden 

bűncselekményért egyenértékű büntetés járt. Pashukanis azt állította, hogy a piac és az 

áruviszonyok eltörlésével "a jog általános elsorvadása, vagyis a jogi elem fokozatos eltűnése 

az emberi kapcsolatokból" következik be. 8 

        A jog és a jogtudomány ezen utópisztikus szellemisége a jelek szerint újabb lendületet 

kapott Sztálin 1928 és 1932 közötti Nagy Ugrás előreja alatt. Az első ötéves tervet a 

proletárkommunisták és az állítólag "burzsoá" értelmiség közötti konfrontáció kísérte. A 

tudomány, az oktatás és a művészetek területén a bevett ortodoxiákat támadás érte, mivel "a 

kommunista értelmiségiek a város és a vidék, az oktatás és az ipari termelés, a művészet és az 

élet közelgő összeolvadását kezdték megjósolni".9 A jog területén ez az eljárások 

egyszerűsítésére, a jogi kódexek ritkítására és a hagyományos jog, különösen a polgári jog 

kurzusainak a jogi egyetemek tantervéből való elhagyására irányuló törekvésekben nyilvánult 

meg.10 Az első ötéves tervvel a "jog" helyébe a "terv" lépett, amely állítólag abban 

különbözött a jogtól, hogy nem a kényszer vagy a formalitás eszköze volt, hanem egyszerűen 

a tervezők racionális előrelátásának kifejeződése.11 

        A közelmúltban a kutatók egy új generációja azzal érvelt, hogy az utópisztikus vagy 

"jogellenes" tendencia jelentőségét a bolsevik igazságszolgáltatásban talán túlértékelték.12 A 

háborús kommunizmus 1918 és 1921 közötti időszakának alaposabb vizsgálata például azt 

mutatta, hogy a megfigyelők talán összekeverték a képzetlen tisztviselők által vezetett, sietve 

összehívott bíróságok káoszát a jog "elsorvadásával". Sőt, ahelyett, hogy a bírákat a 

"forradalmi jogtudat" követésére bátorították volna, a központi igazságügyi tisztviselők már 

korán elkezdtek új jogi kódexeket kidolgozni, amelyek a helyi bírákat eltéríthették a 

forradalom előtti normáktól.13 Még az 1928-32-es kulturális forradalom fénykorában is túlzó 

lehetett az utópisztikus álláspont hatása. A legújabb kutatások kimutatták, hogy a vezető 

igazságügyi tisztviselőkre sokkal kevésbé volt hatással a jogellenes álláspont, mint a 

jogtudósokra. Sőt, még maga Paszukanisz is elismerte, hogy a szovjet társadalom még nem 

állt készen - a gyakorlatban, szemben az elmélettel - a jog megszüntetésére, sőt aktívan 

támogatta az eljárás hagyományos elemeinek megtartását.14 

       Volt azonban egy másik módja is annak, ahogyan az ideológia alakította a jogról alkotott 

felfogást az új forradalmi rendben. Ellentétben Marxszal, aki rövid ideig tanult jogi diplomát, 
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Lenin jogi diplomát szerzett, és tudását gyakorló ügyvédként kamatoztatta. Lenin tartós 

érdeklődését a jogi és jogelméleti kérdések iránt számos, a témával kapcsolatos írása tükrözte, 

köztük számos nyilvános felszólalás, miután hatalomra került. Kifogástalan marxista 

hitvallása ellenére 1918 áprilisától Lenin elvetett minden olyan elképzelést, hogy a jog az 

állammal együtt az eltűnés szélén áll. Ehelyett, megfordítva a klasszikus marxista érvelést, 

miszerint a jog a burzsoá elnyomás eszköze, azzal érvelt, hogy egy proletárállamban a jogot a 

munkásosztály kezébe kell adni. Ha eddig a kapitalisták a törvényt a munkások érdekeinek 

eltiprására használták, most fordult a kocka.15 Ez az elv nem sokkal az októberi forradalom 

után a Moszkva tartománybeli Ramenskoe faluban valósult meg, ahol az egyik bírósági 

funkcionárius később visszaemlékezett: „Átnéztük az ítélőtáblákat, és nem találtunk egyetlen 

olyan határozatot sem, amely egy munkás vagy paraszt javára szólt volna. Mindenki vagy a 

helyi földesúr, Prozorovszkij gróf, vagy a kereskedők mellett döntött.... Ránéztem ezekre az 

ügyekre, és azt gondoltam, nos, a gróf már nincs többé, a kereskedők pedig eltűntek. Ki fog 

nyomást gyakorolni ezekre az ügyekre? Felkaptam hát azt a kupacot, és betoltam a kályhába... 

Kinyitottuk az irattárat, és még sok ítéletet találtunk, az írásuk még mindig nem fakult: Egy 

parasztot huszonöt csapásra ítéltek a bérleti díj nem fizetése miatt. Egy fiatalt 

megkorbácsoltak, mert nem engedelmeskedett a szüleinek. Ezek már nem voltak 

használhatóak. Csak egy emlék maradt.” 16 

        A jognak kétféleképpen kellett szolgálnia a proletariátust. Először is, az eljárásokat 

nyitottabbá és átláthatóbbá kellett tenni. Ha a hétköznapi munkások elidegenedtek a bonyolult 

rituáléktól, a bírósági szertartásoktól, ezt a bírósági eljárások egyszerűsítésével lehetett 

orvosolni.17 Másodszor,  a jogot rugalmasabbá kellett tenni.18 Így a bíróságokat gyorsan 

hozzá lehetett igazítani a proletárállam gyorsan változó követelményeihez. A jog 

rugalmasságát úgy kellett elérni, hogy a tárgyalás "társadalmi céljának" - amelyet a tárgyaló 

bíró határoz meg - elsőbbséget adtak a törvényes jog követelményeivel szemben. A polgári 

jogban ezt az elvet az 1922. évi RSZK Polgári Törvénykönyvének 1. cikke példázta, amely 

kimondta, hogy "a polgári jogokat a törvény védi, kivéve, ha azok gyakorlása ellentétes 

társadalmi-gazdasági céljukkal". Hasonlóképpen, az 1923-as büntető törvénykönyv a 

"társadalmi veszélyt" és nem a törvénykönyv valamely konkrét rendelkezésének megsértését 

tette a bírói szankcionálás kulcsává. Sőt, egyes esetekben a büntetést nem a cselekmény, 

hanem a cselekményt elkövető személy társadalmi veszélyességén kellett alapulnia, 

lehetőséget adva a bíráknak arra, hogy olyan vádlottat is elítéljenek, aki semmilyen 

cselekményt nem követett el, de a bűnözői környezethez való kötődése vagy múltbeli 

tevékenysége révén társadalmi veszélyesként jelölhető meg. Ezt az elvet kiegészítette a hozzá 

kapcsolódó, de különálló "analógia" doktrína, amely nem a törvénykönyvben kifejezetten 

tiltott cselekményért, hanem az ahhoz "analóg" cselekményért irányzott elő büntetést.19 Sem 

a nyitottság, sem a rugalmasság nem a jog "elsorvasztását" célozta, hanem csupán azt, hogy a 

proletárállam érdekében jobban működjön. 

         Az 1930-as évek elején a szovjet rendszer a világforradalomra való törekvéstől a 

"szocializmus egy országban" fogalmára tért vissza. Az ellenséges kapitalista államoktól 

körülvéve, ahogy ők látták, a sztálini vezetés elengedhetetlennek tartotta saját államának 

további megerősítését. Ennek három következménye lett volna a jogra nézve. Először is, a 

rezsim megkeményítette a különbséget a látszólag szigorú törvényességnek alávetett jogszféra 

és a politikai igazságszolgáltatás szférája között, amelyet bíróságon kívüli, gyorsított 

eljárásokon keresztül gyakoroltak. Ez a különbségtétel alapozta meg a korszak néhány 

legerőszakosabb kampányát, például a dekulakizációt és az 1937-8-as nagy terrort.20 

Másodszor, az 1920-as évektől a "társadalmi veszély" iránti aggodalom új szintre emelkedett, 

mivel a rezsim új fenyegetést azonosított a "társadalmilag káros elemek" részéről, amely egy 

olyan gyűjtőkategória volt, amelyet nem a törvények megsértése, hanem a társadalmi identitás 

és a társadalmi származás alapján határoztak meg. A társadalmilag káros elemek egy új, 
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ideológiailag vezérelt osztályharc célpontjai voltak a városokban, amely a társadalmi 

osztályozásnak egy olyan rögtönzött rendszerét ötvözte, amelyet nagyrészt a kollektivizálás 

utóhatásainak kezelésére terveztek, egyszerűsített közigazgatási bíróságokkal.21 Harmadszor, 

Sztálin a jogot, a törvényt használta fel, különösen a büntetőjogot, a rendszer ideológiai 

prioritásainak biztosítására. Ezek közé tartozott a "szocialista tulajdon" rendszerének 

megszilárdítása, amely a magántulajdon kapitalista társadalmakban betöltött szerepével 

vetekedett.22 

 

 

III. Szocialista jog 

 

 

1935-ben Sztálin kijelentette, hogy a Szovjetuniónak most "mindennél nagyobb szüksége van 

a törvények stabilitására". A következő évben, az 1936-os alkotmány elfogadásával a 

Szovjetunió állítólag elérte a "szocializmust". Most, hogy egy új társadalmi és politikai rendet 

hoztak létre, azt a modern társadalom klasszikus intézményeivel kellett támogatni. A jog 

mellé a pénz, a tulajdon és a család mint új, szocialista alapokon helyreállítandó intézmények 

kerültek. Az állam osztályellenséggel folytatott folyamatos harcától eltekintve, amely az 

1937-8-as nagy terrorban új mélységeket ért el, a hétköznapi, nem politikai 

igazságszolgáltatás intézményei között a hangsúly már nem a "maximális rugalmasságon", 

hanem a stabilitáson volt. A rugalmasságról a stabilitás felé való elmozdulás a jogban számos 

hatással járt, amelyek közül néhány a polgári jogban volt a legjelentősebb. Az 1930-as évek 

végétől kezdve az 1922-es polgári törvénykönyv 1. cikke, amely az aktuális politikának 

elsőbbséget biztosított a törvényekkel szemben, használaton kívül került. Az új, központilag 

irányított gazdaságban a pénz és az árak konszolidációját a szerződések újbóli megjelenése is 

kísérte. A szerződések ahelyett, hogy a tervbe illeszkedtek volna, egyre inkább attól 

függetlenül léteztek, így a gazdasági kapcsolatok jogi és nem csak adminisztratív alapon 

jöttek létre. Ennek egyik következménye volt a Gosarbitrazh, az állami választottbíróság 

aktivizálása, és annak átalakulása egy olyan testületből, amely nagyrészt a vitában álló felek 

békéltetésével foglalkozott, egy teljes értékű kereskedelmi bírósággá, amely magában foglalta 

az ügyvédek részvételét és a polgári törvénykönyvvel összhangban álló eljárások 

megszervezését.23 

       A büntető igazságszolgáltatási rendszerben is jelentős irányváltás történt. Ahogyan Lenin 

a nyugati termelési technikák - például a taylorizmus - átvételét támogatta, az új főügyész, 

Andrej Visinszkij eléggé nem mentegetőzött a polgári jogi elvek szovjet büntetőjogba való 

beépítésének szükségessége miatt. "Ha ezt vagy azt a polgári igazságszolgáltatási 

rendszerekből kölcsönözzük" - jelentette ki - "nem elég azt elítélni azzal, hogy burzsoának 

bélyegezzük. "24 Az analógia elvétől való visszavonulással a bíróságokon nagyobb súlyt 

helyeztek a törvénykönyvben felsorolt bűncselekmények rögzített elemeinek. Emellett a 

közvetlen szándék és az erkölcsi bűnösség hagyományos kategóriáihoz való visszatérés, 

szemben a cselekmény vagy a személy társadalmi veszélyességével, a "társadalmi 

veszélyesség" és a "társadalmi védelmi intézkedések" forradalmi dikciójától a 

"bűncselekmény" és a "büntetés" hagyományosabb elnevezésekre való áttéréssel párosult. Az 

eljárás területén újjáéledtek a kontradiktórius elemek, és a vallomásokkal szemben nagyobb 

hangsúlyt kapott az objektív bizonyíték. Tágabb értelemben, a "törvények stabilitásának" új 

hangsúlyozásával együtt nagyobb hangsúlyt kapott a "törvények stabilitása", a bírósági hibák 

kijavítása iránti aggodalom, különösen az eljárási normák megsértésével járó hibáké.25 

       A stabilitás új mantrája a jogi oktatásra is mélyreható hatással volt. Az 1930-as évek 

közepétől nagy hangsúlyt fektettek az igazságügyi tisztviselők képzésére és továbbképzésére, 

nemcsak a bírák, hanem az ügyészek és az igazságügyi minisztériumok munkatársai számára 
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is. A rezsim végül összeállította a bíróságokon és az ügyészségen betöltendő pozíciók listáját, 

amelyeket csak teljes jogi végzettséggel rendelkező diplomások tölthettek be. Ennek elérése 

érdekében forrásokat fordítottak a jogi iskolák hálózatára, valamint az esti és levelező 

tanfolyamok rendszerére, amelyek lehetővé tették az igazságügyi tisztviselők számára, hogy 

munkahelyi továbbképzésben részesüljenek. Nemcsak a polgári jogot tanították újra a jogi 

iskolákban, hanem a magánjog olyan hagyományos területeit is újjáélesztették, mint a 

szabálysértés, az öröklés és a szerzői jog. 

         A szocialista jogot alátámasztó új jogtudomány is meglehetősen hagyományos volt. 

Sztálin főideológusa a jog területén, Visinszkij, tulajdonképpen egy pozitivista jogelméletet 

terjesztett elő. Az ő nehézsége az volt, hogy ezt a meglehetősen hagyományos elméletet a 

marxizmus-leninizmus áttörésének kellett beállítania. Egy intellektuális kétszínűséggel 

Visinszkij azt állította, hogy nincs elméleti ellentmondás a jog mint az elnyomás eszköze és a 

szocializmus mint a felszabadítás eszköze között, mivel a szocialista törvények a "nép 

akaratának" kifejeződései. Vadul karikírozva Pashukanis elméletét, miszerint a jog a 

kapitalizmusban éri el a legmagasabb fejlettségét, Visinszkij a feje tetejére állította azt azzal, 

hogy a jog csak a szocializmusban érte el a legteljesebb kifejeződését.26 

        A jog stabilitása felé fordulás tehát olyan tendenciákat váltott ki, amelyek a "polgári" 

igazságszolgáltatás rendszereiből eléggé felismerhetőek voltak. Volt azonban két tényező, 

amely a szocialista jognak sajátos színezetet adott, és mindkettőt a szocializmus tágabb 

intézményi környezete színezte. Az első a rezsimnek a tulajdonról, a tulajdonjogról és a 

gazdasági irányításról alkotott álláspontját érintette.27 1917 után a bolsevikok államosították 

a legtöbb termelőtulajdont, beleértve a földet, a bankokat, a nagy gyárakat és a legtöbb 

természeti erőforrást. 

Az 1928-32-es nagy áttöréssel Sztálin még egy lépéssel tovább ment: a városokból eltörölte a 

magánvállalkozásokat, a vidékről pedig az egyéni gazdálkodást. Az 1930-as évek elejére a 

rezsim köztulajdonnal kapcsolatos álláspontja a "szocialista tulajdon" fogalmában 

kristályosodott ki, amely először az 1932. augusztusi lopási törvényben nyert intézményes 

kifejezést. Néhány éven belül, az 1930-as évek közepén a szocialista tulajdon védelmét az 

egész büntető igazságszolgáltatási rendszer kardinális céljaként hirdették meg.28 Az állam 

tulajdonjogokkal kapcsolatos sóvárgó megközelítése a kereskedelemről szóló törvényekben is 

tükröződött. A kapitalista rendszerekben aktívan támogatott cselekedeteket, mint például az 

áruk nyereségvágyból történő megvásárlását és továbbértékesítését "spekulációnak" 

bélyegezték és súlyos büntetésekkel sújtották.29 

        A büntető igazságszolgáltatási rendszer szintén a gazdaságirányítás eszközeként szolgált. 

A bűncselekmények széles skáláját, köztük a takarékosságot, a nem megfelelő minőségű ipari 

termékek kiadását és a szerződéses kötelezettségek nem teljesítését büntetőjogi szankciókkal 

sújtották. A háború előestéjén a rendszer azt is bűncselekménynek minősítette, ha a munkások 

a munkahelyüket elhagyták a vezetőség beleegyezésével, vagy a "kibújást", ami tágan 

értelmezve a munkakerülés bármely formáját jelentette,  a hiányzást vagy a munkából való 

alapos ok nélküli távolmaradás.30 A szocialista jog második megkülönböztető jegye a párt 

által meghatározott köz- vagy kollektív érdekek előtérbe helyezése volt a magán- vagy 

személyes érdekekkel szemben.31 Az állam érdekeinek biztosításának elsődleges eszköze a 

szovjet ügyészség volt. A szovjet jogban az ügyészség rendkívül széles hatáskörrel 

rendelkezett, amely felölelte a bűnügyi nyomozást, a büntetőeljárást és egy széleskörű, 

általános törvényességi felügyeletként ismert funkciót. Az 1930-as években az ügyészség 

hatalma és befolyása jelentősen megnőtt, amikor a köztársasági és helyi ügyészségek leváltak 

az igazságügyi komisszáriumokról, és az újonnan létrehozott, összuniós ügyészség alá 

rendelték őket. A büntetőeljárás középpontjában álló ügyész megemelt státusza és presztízse a 

tárgyalás előtti eljárás feletti uralmában és az egyén feletti kényszerítő hatalmában 

tükröződött. "Egyáltalán nincs értelme úgy tekinteni erre a magas rangú tisztviselőre, aki a 
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kormányzati hatalom központjához kötődik, mint a vádlottal vitában álló egyszerű "félre"" - 

írja Mirjan Damaška.32 Bizonyos tekintetben a prokurátor pozíciója még a bíróval is 

egyenrangú volt. Valójában az ügyészek páratlan képessége, hogy befolyásolni tudták más 

igazságügyi tisztviselők magatartását, például azáltal, hogy a bírókra támaszkodtak, hogy a 

felmentő ítéletektől eltérő ítéleteket hozzanak, amelyektől az ügyész saját tekintélye függött, 

volt a fő oka annak, hogy a Szovjetunióban az 1940-es évektől az 1960-as évekig drámai 

mértékben csökkent a felmentő ítéletek száma.33 

        A szovjet büntetőjogban számos olyan eljárási eszköz létezett, amelyek révén a párt által 

meghatározott közérdek elsőbbséget élvezett az egyén jogaival szemben.34 A 

legszembetűnőbb a védőügyvéd kizárása a nyomozásból a nyomozás befejezéséig, ami 

általában jelentős hátrányt jelentett a vádlott számára. Ezenkívül a bírósági tárgyalást 

követően az ügyeket "kiegészítő vizsgálatra" lehetett küldeni, így a nyomozóknak második 

esélyt adtak, ha első alkalommal nem sikerült előállítaniuk a szükséges adatokat. A közérdek 

érvényesítése és az egyén jogainak védelme közötti egyensúlyhiány további fokmérője volt, 

hogy a szovjet jog megtagadta a tanúvallomási kiváltságokat, például a családtagok, papok 

vagy szakemberek azon jogát, hogy megtagadják a vádlott elleni tanúvallomást. A közérdekű 

szempontok elsőbbsége abban az elvárásban is tükröződött, hogy a tárgyaló bírónak magától 

az ítélettől független "különleges ítéletet" kellett hoznia, amely a bűncselekményt kiváltó 

társadalmi helyzettel foglalkozott. 

        A szovjet polgári eljárás különösen szokatlan jellemzője volt, hogy a magánfelek közötti 

perekben a közérdekek súlyt kaptak. Ennek leglátványosabb kifejeződése az volt, hogy az 

állam képviselője, az ügyész, részt vehetett a polgári eljárásokban, általában azzal a joggal, 

hogy az ügyet a felek nevében kezdeményezze és megszüntesse. A szovjet polgári jogban a 

bíráknak a felek érdekein túlmutató érdekeket is figyelembe kellett venniük, például olyan 

jogszabályok bevezetésével, amelyekre egyik fél sem hivatkozott. Valójában, amennyiben a 

felperes kielégítését csak egy sokkal tágabb folyamat részének tekintették, amely magában 

foglalta a társadalom egészének oktatását, az egyik vezető tudós, az összehasonlító jogi 

folyamat egyik vezetője azt állította, hogy a szovjet jogban "a polgári és a büntető 

igazságszolgáltatás céljai [valójában] konvergáltak".35 

        A szovjet jogban a rendszer gazdasági céljainak elérésére és a párt által meghatározott 

közérdek biztosítására helyezett hangsúlyt egy harmadik jellemző is kiegészítette: a felülről 

lefelé irányuló bürokratikus koordináció túlsúlya. A szocialista jog többi jellemzőjéhez 

hasonlóan ez is a szocializmus tágabb értelemben vett intézményeiben gyökerezett. A felülről 

lefelé irányuló bürokratikus irányítás, általában a koordináció laterális (azaz piaci) vagy 

alulról felfelé irányuló (azaz önkormányzati) formáinak rovására, a központilag irányított 

gazdaság egyik jellemzője volt.36 Összehasonlításképpen ez volt a szocialista jog egyik 

legmarkánsabb jellemzője is. Ez talán leginkább a szovjet ügyészségen mutatkozott meg, 

amelynek a mennyiségi célok megszállott követése, különösen a felmentő ítéletek 

csökkentése tekintetében, a szovjet igazságszolgáltatást a vádlottak érdekei ellen billentette. 

Ez a tendencia a szovjet igazságszolgáltatásban is nyilvánvaló volt, amelynek felsőbb 

bíróságai "kötelező érvényű utasításokat" adtak ki az alsóbb bíróságoknak, és a bírósági 

hierarchia bármelyik szintjéről kivehették az ügyeket felülvizsgálatra. Idővel a felsőbb 

bíróságok által az alsóbb bíróságoknak adott értékelés, csakúgy, mint az ügyészség értékelése, 

a számszerű célok teljesítésén alapult. A szovjet bíróságok a klasszikus kontinentális 

igazságszolgáltatásnál sokkal inkább kezdtek hasonlítani - Damaška szavaival élve - "egy 

bürokratikus intézmény egységeire".37 

         A felülről lefelé irányuló koordinációra való hajlam mellett a közvagyon védelmének és 

az ideológiai célok elérésének hangsúlyozása egy sajátos jogrendszert hozott létre. Az 

összehasonlító elméletírók néha a jog két archetípusát különböztetik meg, amelyek elemei 

különböző keverékekben minden modern jogrendszerben léteznek. Az egyikben, amely 
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általában a korlátozott kormányzás doktrínájához kapcsolódik, a jog célja, hogy semleges 

keretet biztosítson a magánérdekek közvetítéséhez. Itt a jog funkciója az, hogy stabil 

keretként szolgáljon azon viták rendezéséhez, amelyeket a polgárok maguk nem tudnak 

rendezni. A másik, általában az állami beavatkozás ideológiájával összekapcsolódó 

megközelítés szerint a jog a közpolitikai célok elérésének eszköze. "Ahelyett, hogy a civil 

társadalomból eredne és annak gyakorlatát tükrözné" - írja Damaška - "a jognak ez a formája 

az államból ered, és annak preferenciáit fejezi ki".38 A modern jogrendszerek közül a 

szocialista jog meglehetősen szokatlan mértékben a második archetípus felé hajlott.39 

 

 

IV. Átültetések 

 

 

Bár a szocialista jogalkalmazás az 1930-as években párhuzamosan futott a sommás, politikai 

igazságszolgáltatás rendszerével, azt is aláásta, mivel a bíróságon kívüli bíróságok elszívták a 

rendes bíróságok erőforrásait és személyzetét, és gyakran a bírákat, ügyészeket és 

nyomozókat is áldozataik közé sorolták. A szocialista jogrendszer csak a második világháború 

után kezdett barázdába rendeződni. Ekkor a szocialista jog alkalmazási köre is hirtelen 

kiszélesedett, amikor a Vörös Hadsereg jóvoltából a Balkánon és Kelet-Közép-Európában 

szovjet típusú rezsimek jöttek létre. A második világháború után Kelet-Európában gyökeret 

vert szovjet típusú rezsimek az államszocialista rendszerek szélesebb családjának részei 

voltak, amelyek a következő tizenöt évben elterjedtek a Távol-Keleten, Délkelet-Ázsiában, 

valamint Afrika és Latin-Amerika egyes részein. Mindegyik államban erős volt a rokonság az 

osztatlan politikai hatalmat gyakorló uralkodó párt, az állami tulajdon túlsúlya és a felülről 

lefelé irányuló bürokratikus koordináció rendszere között.40 Amennyiben ezek az elemek 

kölcsönösen erősítették egymást, beszélhetünk egy koherens "szocialista rendszerről", 

amelynek a szocialista jog csak egy része volt. Ezen alapvető közös vonások ellenére azonban 

volt két olyan tényező, amely megkülönböztette a kelet-európai szocialista jogrendszert a 

szovjet prototípustól. 

         Először is, az 1940-es évekre a Szovjetunió maga is elvetette az 1920-as évek végének 

és az 1930-as éveknek néhány radikálisabb kísérletét. Kelet-Európában nem történtek olyan 

tartós erőfeszítések, amelyek a jog egyes ágainak - például a polgári jognak - a felszámolására 

irányultak volna, ahogyan azt a Szovjetunióban a kulturális forradalom idején kipróbálták. 

Valójában a polgári jog, különösen a kisebb polgári peres ügyek formájában, volt az egyik fő 

eszköz, amellyel a polgárok a háborús zűrzavarok során elveszett vagy kisajátított javak 

visszaszolgáltatására törekedtek.41 Az 1940-es évek végére a forradalmi korszak legátütőbb 

reformjai közül néhány, például az 1920-as években a nukleáris család társadalmi 

intézményének átalakítására tett kísérletek a Szovjetunióban már a múlté voltak, és az új 

szocialista államokban nem sok kedv mutatkozott ezek újjáélesztésére. 

        A kelet-európai jogrendszerek "maximális rugalmasságának" bevezetésére irányuló 

erőfeszítések is korlátozottabbak voltak. Magyarországon, Romániában, Csehszlovákiában és 

különösen Lengyelországban a hatóságok elutasították az analógia alapján történő büntetés 

engedélyezését, ami nemcsak a jelenlegi szovjet gyakorlattal ellentétes, hanem sértette a 

polgári jogi hagyomány egyik központi alapelvét (miszerint a bírák nem járhatnak el 

jogalkotóként), amely a kelet-európai államokban szilárdabban beágyazódott, mint 

Oroszországban valaha is.42 Másodszor, bár a szocialista rendszerek tágabb kategóriájába 

tartoztak, Kelet-Közép-Európa politikai és gazdasági rendszerei soha nem voltak a szovjet 

eredeti pontos mása. A Szovjetunióban a szocializmus intézményei egy bennszülött 

forradalomból nőttek ki, és két évtized alatt érlelődtek meg. Kelet-Európában ezzel szemben a 

lenini rendszert nagyrészt kívülről erőltették rá egy néhány évbe sűrített folyamat során.43 Az 
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idegen uralom formáinak tekintett kelet-európai szocialista államokat azonnal engedményekre 

kényszerítették. A "népi demokráciák", nem pedig "szocialista" államokként (mint a 

Szovjetunió) ismertek, és általában nem egyetlen párt, hanem egy uralkodó párt és az 

ideológiailag közel álló szatellitpártok "szövetsége" irányította őket. Jogi szempontból a 

legnagyobb engedmény ezekben az államokban a tulajdonjoggal kapcsolatos. Míg a 

Szovjetunióban 1918-ra már minden föld állami tulajdonba került, addig a kelet-európai 

rendszerek elkobozták a nagybirtokokat, de a paraszti háztartások számára különböző, 

viszonylag független tulajdonosi struktúrákat engedélyeztek. Ez Lengyelországban volt a 

legszembetűnőbb, ahol a kollektivizálási törekvéseket az 1960-as évek elején teljesen 

leállították, aminek eredményeként a magántulajdonosok által művelt földek még mindig a 

teljes termőterület több mint 85 százalékát foglalták el. A mezőgazdaságban egy élénk 

magánszektor létezése azt jelentette, hogy a Szovjetunióval ellentétben a mezőgazdasági 

ágazatban a szerződések lehetővé tették a munkaerő magánfoglalkoztatását.44 

        A szocialista joghoz való alkalmazkodás Kelet-Európában két szakaszon ment keresztül. 

Az első, amely az 1940-es évek végétől az 1950-es évek közepéig tartott, a szovjet jog néhány 

standard jellemzőjének átvételét jelentette. Bár az analógiát soha nem vették át, a polgári 

jogban (azaz az 1922-es RSFSR polgári törvénykönyv 1. cikkében) szereplő megfelelőt, 

amely az állam érdekeinek elsőbbséget biztosított a szerződő felek érdekeivel szemben, a 

legtöbb kelet-európai polgári törvénykönyvbe beillesztették. Ez azt jelentette, hogy a 

szocialista szektort szükség esetén meg lehetett védeni és ki lehetett terjeszteni a 

magánszektorral való konfliktusokban. Ennek a politikának egyik hatása az volt, hogy 

ideológiai alapon megtagadták a bérbeadók igényeit a bérlőkkel szemben, vagy a 

vállalkozókét az alkalmazottakkal szemben. Ahol nem sikerült egy csapásra elkobozni az 

üzleteket, épületeket vagy más termelőeszközöket, ott a büntetőjogot használták a 

termelőtulajdon fokozatos államosítására. Kelet-Németországban a gazdasági 

bűncselekményekről szóló 1948-as, a spekulációról szóló 1949-es és a köztulajdon ellopásáról 

szóló 1952-es törvények lehetővé tették az állam számára, hogy az üzleti tevékenységet az 

állami szektor felé irányítsa.45 

       Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála a szocialista jog fejlődésének második szakaszát 

indította el Kelet-Európában. A moszkvai ellenőrzés enyhe lazulása lehetővé tette a már 

korábban is létező polgári jogi hagyomány részleges újjáélesztését, amelynek erős vonzódása 

a bizonyossághoz és a bíró által alkotott joggal szembeni ellenséges hozzáállása volt. A 

polgári jogban enyhültek a sztálini korszakból származó rendelkezések, amelyek a bíráknak 

jogot adtak arra, hogy az aktuális állami politika javára felülbírálják a törvényes jogot, és a 

törvénykönyvek cikkelyeit fokozatosan részletes záradékokkal terhelték, amelyek korlátozták 

a bírói mérlegelési jogköröket. Más, korábban létező jogi hagyományok is újra felszínre 

kerültek, és a szocialista jogrendszereknek saját nemzeti bélyeget adtak. A szovjet 

precedenstől egyértelműen eltérve, Lengyelországban 1956 után az ügyészeknek és az 

ügyvédeknek lila, vörös és zöld színű fekete ruhát kellett viselniük, hogy jelezzék bírósági 

funkciójukat, és megkülönböztessék őket az átlagpolgároktól. A polgári jogi hagyomány 

tartós erejének másik fokmérője a lengyel jogászok azon erőfeszítései voltak, hogy a 

családjogot és a polgári jogot - ahogyan az a romanista jogban szokásos volt - egyetlen 

polgári törvénykönyvbe integrálják.46 

        Az említett eltérések ellenére azonban volt két meghatározó jellemző, amely a kelet-

európai jogrendszereket a szocialista jog körébe vonta. Az első a tulajdont és a tulajdonjogot 

érintette. A földtulajdon fontos kivételével és a mezőgazdasági magánvállalkozások vonakodó 

elfogadásával a termelőtulajdon részleges államosítását még Sztálin halála után is 

fenntartották, így az 1970-es évekre a legtöbb kelet-európai gazdaság több mint 95 százaléka 

állami kézben volt.47 A Szovjetunióhoz hasonlóan a polgári jog nagy része és a büntetőjog jó 

része az állami tulajdon megerősítésére, a magángazdasági tevékenység büntetésére és a 
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tervcélok elérésére irányult. Másodszor, minden kelet-európai jogrendszerben a párthierarchia 

által meghatározott közérdek érvényesült a magánérdekekkel szemben. Intézményi szinten ez 

leginkább abban nyilvánult meg, hogy az uralkodó párt és annak végrehajtó szerve az 

igazságszolgáltatás területén, az ügyészség központi szerepet játszott a jogpolitikák 

kialakításában és végrehajtásában. A köz- és a magánszféra szétválasztásának, illetve a 

magán- és a közszféra közötti egyértelmű különbségtételnek a hiánya azt jelentette, hogy a 

jog számos területén a magánszféra kollektív ellenőrzése rendkívül tolakodóvá vált. Az egyik 

legélénkebb példa erre a családjog volt, ahol a házassági kötelezettségek megszegését 

egyenrangúnak tekintették a munkaügyi kötelezettségek megszegésével. Mindkettővel 

ugyanúgy tartozott a társadalomnak, mint a családnak vagy önmagának. Ennek megfelelően 

nem akkor adták meg a vétkesség nélküli válást, ha a házasság nem szolgálta a partnerek vagy 

a gyermekek érdekeit, hanem akkor, ha úgy ítélték meg, hogy a házasság nem képes szélesebb 

társadalmi funkciót ellátni.48 

  

 

V. Reform 

 

 

A Szovjetunióban a szocialista jog elvei túlélték Joszif Sztálin 1953-ban bekövetkezett 

halálát. Az 1950-es években és az 1960-as évek elején azonban két figyelemre méltó reformra 

került sor. Először is, a Sztálin alatt a jog és a terror szférája között fennálló bizonytalan 

egyensúly végül megbomlott, mivel a biztonsági rendőrség elvesztette a saját bíróságai 

működtetésének előjogát, letartóztatási és nyomozási jogkörét polgári ellenőrzés alá 

helyezték, és leszűkítették a forradalomellenes bűncselekmények fogalmát. Másodszor, a 

büntetőjog messzemenő liberalizációja következett be, amely magában foglalta a vámtarifák 

csökkentését, a sztálini korszak néhány legátütőbb jogszabályának hatályon kívül helyezését 

(például az abortuszokról és a munkaügyi bűncselekményekről), valamint az új, kevésbé 

súlyos bűncselekmények, például a "piti lopás" és a "piti huliganizmus" átvitelét a 

szabadságvesztés nélküli büntetéssel járó gyorsított eljárásokba. Mindezeket a reformokat az 

1960-as évek elején új büntetőjogi és büntetőeljárási törvénykönyvekbe foglalták.49 

        Az elmélet szintjén is történtek változások. 1961-ben, öt évvel azután, hogy Hruscsov 

elítélte Sztálint, Sztálin vezető jogelméletíróján, Andrej Visinszkijen volt a sor, hogy támadás 

érje. Visinszkijt a sztálini terror kazuisztikus védelmezése és a jog pozitivista felépítése miatt 

vádolták. Egyes szovjet jogászok azt kezdték firtatni, hogy egyes sztálini "jogi aktusok" 

(zakony) valóban a "törvényesség" (zakonnoszt') lenyomatát viselik-e, és hogy ennek 

megfelelően "jognak" (pravo) tekinthetők-e.50 A szovjet államelmélet újragondolása is 

megtörtént. Hruscsov elvetette Sztálin két központi "dialektikus" axiómáját: hogy az államnak 

erősödnie kell, mielőtt elsorvad, és hogy az osztályharc a kommunizmus közeledtével 

fokozódni fog. A "békés egymás mellett élés" hajnalán az 1961-es új pártprogram kijelentette, 

hogy a "proletariátus diktatúráját" felváltotta egy "össznépi állam". Bár nem tértek vissza a 

jog elsorvasztásának eszméjéhez, az államtól azt várták, hogy kényszerítő funkcióinak egy 

részét átadja önkéntes egyesületeknek, amelyeknek inkább meggyőzéssel, mint erőszakkal 

kellett működniük. 

        A legfontosabb ilyen önkéntes egyesület az elvtársak bírósága volt. Az üzemekben, 

oktatási intézményekben, kolhozokban és lakótömbökben létrehozott elvtársi bíróság egy 

laikus bíróság volt, amelynek célja nem az volt, hogy állami kényszerítéssel büntesse a 

szabálysértőket, hanem hogy "társadalmi nyomásgyakorlással" nevelje őket. Az elvtársi 

bíróságok kiterjedt hatáskörrel, amely felölelte a rendbontást, a káromkodást, a sértegetést és 

a lakásrendszabályok be nem tartását, valamint a bocsánatkérés, az elvtársi figyelmeztetés és 

a kisebb pénzbírságok széles skálájával, az elvtársi bíróságok célja az volt, hogy a szocialista 
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jogba visszahozzák a korai bolsevikok által annyira kedvelt egyszerűség és nyitottság 

tulajdonságait. Jogi képzettségű bírák vagy hivatalos ügyvédek nélkül, a bíróságok élén a 

közösségük által egyéves időtartamra megválasztott laikusok álltak. Az elvtársak bírósága a 

szabályok és eljárások puszta váza alapján működött, és csak annyit követelt meg, hogy a 

tárgyalások nyilvánosak legyenek, a vádlott jelen legyen, és hogy a bíróság azonnal 

eljárjon.51 

        Bár a szovjet vezetés az elvtársi bíróságok felemelését annak jeleként állította be, hogy a 

Szovjetunió nagy lépéseket tett a kommunizmus felé, a legújabb kutatások szerint a politikát 

nagyrészt pragmatikus megfontolások vezérelték. A szovjet vezető, Nyikita Hruscsov 

egyáltalán nem az elvtársi bíróságokat részesítette előnyben, hanem a "parazitaellenes 

törvényszékeket", olyan közgyűléseket, amelyek a "társadalmilag hasznos munkát" 

megtagadó személyek elleni peres szerveknek tekintették magukat. De amennyiben ezek a 

törvényszékek büntetőjogi szankciókat alkalmaztak, mint például a kötelező munkával járó 

száműzetés, a szovjet jogászok hevesen ellenezték őket, azzal érvelve, hogy az alkotmány 

szerint az egyetlen olyan hatalmi ág, amely szabadságvesztés vagy szabadságvesztés-szerű 

büntetéseket szabhat ki, a rendes bíróság. Az elvtársi bíróságok fő támogatói hivatásos 

jogászok és igazságügyi tisztviselők voltak, akik ezekben a laikus szervekben egy 

alkotmányosan működőképes mechanizmust láttak arra, hogy a problémás ügyek nagy 

tömegét eltereljék a túlterhelt általános bírósági rendszerről. 

        A látszattal ellentétben az elvtársak bíróságaiért folytatott kampány nem a jelentőségét, 

hanem a bolsevik ideológia korlátait a Sztálin utáni igazságügyi politika kialakításában.52 Az 

elvtársi bíróságokat különböző elnevezésekkel és sikerrel próbálták ki Kelet-Európa 

államaiban is, ahol különbözőképpen "elvtársak" néven ismerték őket. Így "szociális 

bíróságok" (Kelet-Németország), "megbékélési bizottságok" (Jugoszlávia) és "társadalmi 

egyeztető bizottságok" (Lengyelország). Különösen Magyarországon és Kelet-

Németországban voltak kiemelkedőek, Lengyelországban viszont nem volt nagy lelkesedés 

irántuk, feltehetően azért, mert ellentétben álltak a formális bírósági eljárások mélyen 

gyökerező preferenciájával.53 Hruscsov 1964-es eltávolítása után a szocialista jogrendszert 

már nem rengették meg nagyobb kísérletek. Ahogy a korai szovjet állam ideológiai lendülete 

elhalványult, az igazságügyi bürokráciák barázdába rendeződtek, időt adva a Sztálin alatt 

először megjelenő bürokratikus normáknak, hogy megerősödjenek és megszilárduljanak. A 

büntető igazságszolgáltatási rendszerben a nyomozók, ügyészek és bírák megtalálták a módját 

annak, hogy összejátszanak, hogy elérjék azokat a célokat (a felmentő ítéletek és a felsőbb 

szintű bíróságok által megsemmisített ítéletek alacsony szintje), amelyektől bónuszuk és 

előléptetésük függött.54 Hasonlóképpen, a munkajogban az elbocsátott vagy áthelyezésre 

pályázó munkavállalók sorsa gyakran kevésbé függött a törvény által formálisan biztosított 

jogaiktól, mint inkább a kulcsfontosságú szereplők, például a vállalatvezetők hatalmától, 

akiknek döntését, hogy blokkoljanak vagy indítsanak-e egy ügyet, általában a terv teljesítése 

iránti legfőbb aggodalmuk határozta meg.55 

 

 

VI. Hagyatékok 

 

 

Oroszországban és Kelet-Európában a kommunizmussal kapcsolatos kísérletet az 

osztályokról, a politikai küzdelemről és a tulajdonról alkotott elképzelések alakították, és ezek 

az elképzelések jelentős nyomot hagytak az igazságszolgáltatásban. Ahogy ezeknek az 

eszméknek a jelentősége csökkent, az igazságügyi tisztviselők elkezdték magatartásukat 

azoknak az ügynökségeknek a rövid távú igényeihez és nyomásához igazítani, amelyekben 

dolgoztak. Idővel kialakultak a kölcsönös alkalmazkodás mintái, amelyeket viselkedési 
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normáknak tekinthetünk. Bár a lenini államok mára eltűntek, ezek a normák figyelemre 

méltóan tartósnak bizonyultak, és mind a mai napig a szovjet örökség egyik 

legkézzelfoghatóbb emlékei. 

         Ennek az örökségnek két aspektusa van. Az első az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző 

szervek tisztviselőinek hozzáállását és viselkedését érinti. Még azokban a volt szocialista 

államokban is, amelyek teljes mértékben megtagadták kommunista múltjukat, és elkötelezték 

magukat a hatalmi ágak szétválasztása mellett, a szovjet korszakból származó informális 

normák fennmaradtak. Egy Lengyelországot, Bulgáriát és Lettországot a kommunizmus végét 

követő két és fél évtizedben vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy a vádlottak fogva tartására és 

a felmentő ítélet elkerülésére irányuló kérelmek teljesítése során a bírák továbbra is az 

ügyészek kívánságainak engedelmeskednek, akárcsak a szovjet korszakban. Annak ellenére, 

hogy a kommunizmus után az őrizetbe vételre vonatkozó hatáskör az ügyészektől a bírákhoz 

került, az őrizetbe vétel iránti kérelmeknek szinte automatikusan helyt adnak. A felmentő 

ítéletek aránya is makacsul alacsony, és jelentősen alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. 

Függetlenül a bírói függetlenségre vonatkozó alkotmányos kötelezettségvállalásoktól, a 

bírákat és az ügyészeket továbbra is erős informális kötelék fűzi össze.56 

        A második dimenzió a közvélemény joggal kapcsolatos hozzáállását érinti. Két és fél 

évtizeddel a szovjetrendszer összeomlása után viták tárgyát képezik annak a jogról alkotott 

képre gyakorolt hatásai. Egyes tudósok szerint a Szovjetunióban uralkodó "instrumentális" 

jogfelfogás, amely a jogot a közpolitika eszközévé degradálta, csak elidegenítette a 

közvéleményt.57 Minél inkább az állam parancsolta a jogot, mint a közpolitika felülről lefelé 

történő végrehajtásának mechanizmusát, annál kevésbé tekintették az átlagemberek valódi 

problémamegoldó erőforrásnak, amelyet a mindennapi életben használhattak. Ez az örökség 

ma is érezhető. Az igazságszolgáltatási rendszert gyakran az állami hivatalnokokkal a legjobb 

kapcsolatokat ápoló szűk érdekcsoportok eszközének tekintik.58 Az eredmény egy ördögi 

kör, amelyben a lakosság tagjai azt feltételezik, hogy ha mások visszaélnek a törvénnyel vagy 

nem engedelmeskednek neki, akkor nekik is ezt kellene tenniük. A jog fogalma olyannyira 

hiteltelenné vált, hogy már maga a gondolat, hogy a magatartás megváltoztatását a jogalkotás 

segítségével kívánják elérni, is nagyfokú szkepticizmussal fogadják. A közelmúltban végzett 

kutatások kimutatták, hogy még a jól megtervezett, széles körben elfogadott célokat elérni 

hivatott törvényeket is, mint például az Orosz Föderáció új csődtörvényét, a vagyoncsalásra 

törekvő szekcióérdekek kisajátították.59 . 

       Egy másik nézet szerint a posztszovjet közvélemény joggal kapcsolatos attitűdjei egy 

másik örökségből merítettek tőkét. Bizonyos területeken a Szovjetunió viszonylag jól működő 

és hatékony igazságszolgáltatási rendszerrel rendelkezett, és ez az örökség még ma is 

érezhető. Annak ellenére, hogy a közvéleményben az a kép él a nagy horderejű büntetőügyek 

manipulálásáról, hogy az állam vélt ellenségeit megbüntessék (mint a Hodorkovszkij- és a 

Pussy Riot-ügyben), a mindennapi életben az oroszok még mindig aktívan használják a 

bíróságokat. Az 1990-es években végzett felmérések azt mutatták, hogy az orosz 

vállalkozások jelentős része nem kerülte meg az igazságszolgáltatást a magánjogi 

jogérvényesítés érdekében, hanem a bírósági rendszeren keresztül érvényesítette 

szerződéseit.60 Újabb felmérések azt mutatják, hogy amikor az oroszok választás elé 

kerülnek, például hogy szerződésszegés miatt pereljenek-e, vagy magánvádat indítsanak, még 

mindig nagy számban fordulnak a bíróságokhoz. Ez nem azért van így, mert feltétlenül bíznak 

a bíróságokban, hanem azért, mert úgy érzik, hogy a legtöbb alacsony tétű ügyben a bíróság 

egy viszonylag hatékony intézmény, amely olcsó, gyors és hozzáférhető szolgáltatást nyújt, 

megbízható végrehajtási rendszerrel. Az oroszokat nem a gazdagok és a politikailag 

befolyásosok bírósági befolyásától való félelem, hanem a pereskedéshez szükséges idő és 

érzelmi energia miatti aggodalom jellemzi. Ebben nem különböznek a legtöbb demokratikus 

állam lakosságától, ahol jól működő jogrendszerek vannak.61 



 878 

 

 

VII. Következtetés 

 

 

A Szovjetunió és a hidegháború alatti kelet-európai államok tekintélyelvű államok voltak, de 

tekintélyelvű államok voltak, másképp. Hatékony ideológiával rendelkező uralkodó pártok 

irányították őket. Ez az ideológia volt a szocialista jog kialakításának egyik fő mozgatórugója. 

Míg az ideológia utópisztikus részének hatása meglehetősen múló volt, addig más elemeinek 

hatása mély és hosszan tartó volt. A lenini és később a sztálini gondolkodás olyan 

jogrendszert alakított ki, amely az osztályharcra, a szocialista tulajdon megszilárdítására és 

egy hatalmas, központilag irányított gazdaság működtetésére irányult. Miután a szocialista jog 

a helyére került, a rend és a stabilitás hangsúlyozása, valamint egy pozitivista jogtudomány 

támasztotta alá, amely marxista-leninista színezete ellenére meglehetősen hagyományos volt. 

Az eredmény egy olyan szocialista jogrendszer lett, amelynek saját hangsúlyai, intézményei 

és képzési formái szorosan harmonizáltak a központilag irányított gazdaság és az egypárti 

állam intézményeivel. A második világháború után a szocialista jognak ezt az érett rendszerét 

exportálták a kelet-európai államokba. Bár ezeknek az államoknak a jogrendszere a 

szocialista jog tág esernyője alá tartozott, jogformáik, akárcsak államformáik és gazdaságaik, 

soha nem voltak olyan ideológiailag dogmatikusak, mint a szovjet eredeti. 

        Egyes területeken a szocialista jogrendszer jelenlegi öröksége elég egyértelmű. Még 

azokban a kelet-európai államokban is, amelyek teljes mértékben elkötelezték magukat az 

igazságszolgáltatás függetlensége mellett, a bírák és ügyészek nehezen tudtak elszakadni a 

szovjet korszakból származó összejátszás és kölcsönös alkalmazkodás mintáitól. A joghoz 

való lakossági hozzáállás öröksége bizonytalanabb. A posztszocialista államokban sok polgár 

továbbra is szkeptikus a joggal szemben, és aggódik, hogy azt magánjellegű célokra 

használják fel, ahogyan a szovjet időszakban is tették; ugyanakkor sok átlagpolgár még 

mindig özönlik a bíróságokat, amelyeket gyors, hozzáférhető és viszonylag megbízható 

intézménynek tekintenek a viták rendezésére, különösen azokban az esetekben, amikor a tét 

alacsony. 
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                          48. Az Európai Unió joga történelmi távlatokban 
                                                          Peter Lindseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló és kulcsszavak 

 

Ez a fejezet az uniós közjogra összpontosít - vagyis a közintézmények strukturális és 

eljárásjogi szabályozására, valamint egymáshoz és a magánszereplőkhöz való viszonyukra. 

Egy konkrét kérdésre keresi a választ: vajon történelmi szempontból az uniós közjogot a 

nemzetközi, az alkotmányos vagy a közigazgatási jog kiterjesztésének lehet-e leginkább 

tekinteni. Elsősorban az utóbbi kategóriát választja, és egy olyan historiográfiai elméletet 

fogalmaz meg, amely az európai integrációs folyamatot a modern közigazgatási kormányzás 

nemzeti szintű fejlődésének kiterjesztéseként értelmezi a huszadik század folyamán. Az 

európai kormányzás és a közigazgatási kormányzás fejlődésének összekapcsolása révén 

kezdhetjük meglátni Alan Milward híres, bár ellentmondásos kijelentésének alapigazságát, 

miszerint az európai integráció valójában csak "az európai állam hosszú fejlődésének egy 

újabb állomása". 

Kulcsszavak: közigazgatási kormányzás, európai integráció, Európai Unió, funkcionalizmus, 

közvetített legitimitás, háború utáni alkotmányos rendezés, előzetes kötelezettségvállalás, 

megbízó-ügynök elmélet, közjog, szupranacionalizmus. 

 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

 

Az európai integráció folyamata csaknem hét évtized alatt szinte minden jogi területen 

éreztette hatását - egyes területeken (mint például a kereskedelemben) elsöprő mértékben, 

más területeken (mint például az oktatásban) közvetettebben. Egy rövid fejezet tehát nem 

képes átfogó elemzést nyújtani "az Európai Unió joga történelmi távlatokban" sokrétű 

dimenzióiról. Ezért azt javaslom, hogy a közjogra összpontosítsak - vagyis a közintézmények 

strukturális és eljárásjogi szabályozására, valamint az intézmények egymáshoz és a 

magánjoghoz való viszonyára. Ezen túlmenően egy konkrét kérdésre is választ keresek: vajon 

történelmi szempontból az uniós közjogot a nemzetközi, az alkotmányos vagy a közigazgatási 

jog kiterjesztésének lehet-e leginkább tekinteni. Munkámban bevallottan némileg sajátos 

álláspontot foglaltam el ebben a kérdésben, azt állítva, hogy az uniós közjogot a nemzeti 

szintű demokratikus és alkotmányos kormányzással szemben a közigazgatási jog újszerű 

formájaként kell értelmezni.1 Az uniós közjog kétségtelenül tartalmaz fontos nemzetközi jogi 

elemeket, amelyeket a közigazgatási perspektíva figyelembe vesz, különösen a szerződések 

ratifikációjának szintjén. Ez a nézőpont azt is teljes mértékben elismeri, hogy az európai jogi 
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elit (bírák, ügyvédek és jogászprofesszorok) már régóta állítja, hogy az uniós közjog túllépett 

nemzetközi jogi eredetén, és saját jogán újfajta "alkotmányos" joggá vált. 

        Ez a szokásos nézet elsősorban az Európai Bíróság (EB) nemzetek feletti ítélkezési 

jogkörére összpontosít, amely a tagállamok fegyelmezésére és a magánfelek nevében történő 

jogérvényesítésre irányul. Ebből a szempontból az uniós szerződések "a jogállamiságon 

alapuló Közösség alkotmányos chartájaként" szolgálnak,2 amelyben maga a Bíróság játszik 

döntő alkotmányozó szerepet. Ezt nevezhetjük az uniós közjog "alkotmányos, nem 

nemzetközi" értelmezésének. Ez a szokásos értelmezés azonban az alkotmányjogot szinte 

kizárólag a közhatalom korlátozásával azonosítja, és ezzel figyelmen kívül hagy egy sokkal 

alapvetőbb történelmi dimenziót: azt, hogy a közhatalom egyáltalán hogyan jön létre. 

Munkám szerint ennek az alapvetőbb dimenziónak a társadalmi-történelmi sine qua nonja az, 

hogy kialakult az a képesség, hogy legitim és kötelező módon kivonják és átirányítsák - 

"mobilizálják" - akár a fiskális erőforrásokat (adózás és kiadások), akár az emberi 

erőforrásokat (rendfenntartás és védelem).3 Ez az alkotmányos hatalom lényege, amely körül 

végül minden "alkotmányos jog" - akár intézményi, akár jogalapú - forog. Egy pusztán 

közigazgatási szerv rendelkezhet olyan jogi, technokrata és/vagy funkcionális legitimitással, 

amely elegendő ahhoz, hogy támogassa az átruházott szabályozási hatáskör gyakorlását. Ez a 

szerv azonban nem rendelkezik az erőforrások mozgósításához szükséges autonóm 

legitimitással, hacsak nem rendelkezik jogi felhatalmazással egy olyan "megbízótól", aki 

ténylegesen rendelkezik ezzel az alkotmányos felhatalmazással, szilárd értelemben. 

        Ebből a szempontból az EU továbbra is szinte teljes mértékben a nemzeti intézmények 

demokratikus és alkotmányos tekintélyétől (és legitimitásától) függ. Az EU természetesen az 

alkotmányosság történelmi formáit utánozza - egyfajta trias politica, valamint az egyéni jogok 

védelme az uniós jogot végrehajtó nemzeti és nemzetek feletti bíróságokon keresztül. Az EU 

egyre fontosabb szerepet játszik a nemzeti mozgósítási hatáskörök gyakorlásának 

korlátozásában is (különösen az euróövezeti válság kirobbanása óta), és a jövőben egyre 

fontosabb koordinációs szerepet tölthet be a rendfenntartás és a védelem területén. Ebben a 

tekintetben nem lehet kétséges, hogy az EU-ban az 1950-es évek óta zajló nemzetek feletti 

kormányzás fejlődése jelentős alkotmányos következményekkel járt a tagállamok és polgáraik 

számára. Az EU azonban soha nem jutott el ahhoz a hatalomhoz vagy legitimitáshoz, hogy 

saját jogán átvegye az alkotmányos mobilizáció döntő fontosságú funkcióját, legalábbis nem 

makrogazdasági vagy geopolitikai szempontból jelentős értelemben.4 És ebben a döntő 

jelentőségű tekintetben nem is értelmezhető saját jogon alkotmányosnak. Az EU tekintélye 

szinte kizárólag normatív és szabályozási jellegű volt és marad, még akkor is, ha az uniós 

bírák, jogászok és jogászprofesszorok "alkotmányos" szókincset használnak annak leírására. 

Az EU jogtörténeti szerepe valójában az "előzetes kötelezettségvállalás" intézménye, 

amelyben a nemzeti alkotmányos megbízók autonóm szupranacionális szereplőkre ruházzák 

át a hatalmat, hogy biztosítsák az eredeti felhatalmazásnak megfelelő politikai döntések 

sorozatát.5 A nemzeti alkotmányos megbízók nem feltétlenül "ellenőrzik" szupranacionális 

szereplőiket - sőt, a szupranacionális delegálás célja éppen az volt, hogy autonómiát ruházzon 

a szupranacionális szereplőkre. A delegálásra vonatkozó döntés mögött szilárd funkcionális 

okok húzódtak meg. A cél az volt, hogy megakadályozzák az "elvek sodródását" a több 

tagállam között,6 és így idővel megőrizzék az eredeti politikai kötelezettségvállalásaik 

hitelességét, ami a legfontosabb, a szabad mozgás különböző formái.7  És mégis, még az EU 

(bevallottan hatalmas) szabályozási hatáskörét illetően is, mint "kötelezettségvállalás előtti" 

intézmény - különösen a szabályalkotás és a bíráskodás terén -, az európai integráció 

középpontjában továbbra is megmaradt a kapcsolat hiánya. Ez a szakadék egyfelől a 

nemzetek feletti szabályozási hatáskör, másfelől a nemzeti demokratikus és alkotmányos 

legitimitás között áll fenn. Ez a szakadék az európai integráció közjogának egyik központi 

jellemzője: az integrációs folyamat legitimációjában a nemzeti felügyeleti mechanizmusoktól 
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- végrehajtó, törvényhozó és bírósági - való autonómia és a nemzeti felügyeleti 

mechanizmusoktól való függés látszólag paradox kombinációja. Az EU a nemzeti felügyeleti 

és közvetítő mechanizmusoktól függött és függ továbbra is, amelyek a nemzeti intézmények 

erőteljesebb demokratikus és alkotmányos legitimációját a nemzetek feletti szintre irányítják. 

Ezek a mechanizmusok közé tartozik, ami a legfontosabb, a nemzetek feletti politikai 

folyamat nemzeti vezetők általi kollektív felügyelete (III.1. szakasz); a nemzeti legfelsőbb 

bíróságok által végzett bírósági felülvizsgálat bizonyos alapvető demokratikus és alkotmányos 

kötelezettségvállalások tekintetében, nevezetesen az uniós szintre delegált hatáskörök 

terjedelme tekintetében (III.2. szakasz); valamint a nemzetek feletti fellépés nemzeti 

parlamenti ellenőrzésének fokozódó igénybevétele, akár egyes nemzeti vezetőkről, akár 

tágabb értelemben vett nemzetek feletti szervekről van szó (III.3. szakasz). A nemzeti szinten 

"közvetített legitimitás" e mechanizmusai - amelyek jelentős mértékben a háború utáni 

közigazgatási államban kifejlesztett modellekre támaszkodnak8 - az uniós kormányzás 

intézményi fejlődésének központi jellemzői voltak az EU megalakulása óta9 . 

       Az uniós közjog e két fő jellemzője - a nemzetileg megalapozott mozgósítási hatáskörök 

és a nemzetileg közvetített legitimitás - együttesen megalapozza azt, amit az integráció jogi 

dimenziójának "közigazgatási, nem alkotmányos" értelmezésének nevezhetünk. A 

"közigazgatási" fogalmát itt nem a gyakorolt hatalom jellege határozza meg (politikai, 

technikai vagy bármi más), hanem az, hogy elkülönül-e az olyan intézményektől, amelyek 

egy történelmi politikai közösség azon képességét testesítik meg vagy fejezik ki, hogy erősen 

legitimált, azaz "alkotmányos" értelemben kormányozza magát, legyen szó akár törvényhozó, 

végrehajtó vagy igazságszolgáltatási intézményekről. Ebből a szempontból az EU egésze, 

beleértve annak állítólagos "törvényhozását", sőt még a bíróságai" (természetesen a 

"végrehajtó hatalommal" együtt) nemzetek feletti szabályozási rendszerként működnek, és az 

alkotmányos elvek ügynökei, akik továbbra is nemzeti szinten maradnak. 

       Az európai kormányzás és a közigazgatási kormányzás fejlődéstörténetének 

összekapcsolásával kezdhetjük meglátni Alan Milward híres, bár ellentmondásos 

kijelentésének alapigazságát, miszerint az európai integráció valójában csak "az európai állam 

hosszú fejlődésének egy újabb állomása".10 Az uniós közjog "közigazgatási" jellege, 

valamint a demokratikus és alkotmányos legitimitás tagállamok közötti szétszóródása Európa 

tartósan "policentrikus" jellegét tükrözi. Amint azt egy kommentátor helyesen megjegyezte, 

ez a policentrikusság "mélyen gyökerezik a kontinens történelmében",11 és az európai 

integráció folyamata több mint fél évszázados erőfeszítések ellenére (még) nem tudta 

leküzdeni. 

 

 

II. A történeti elmélet részletesebben 

 

 

Mielőtt rátérnék a "közigazgatási, nem alkotmányos" értelmezés alapelemeire (az alábbi III. 

fejezet), engedjék meg, hogy egy kicsit részletesebben felvázoljam ennek az értelmezésnek a 

történetírói alapjait. Először is el kell ismernünk, hogy a modern állam, akár Európában, akár 

máshol, történelmileg nagyon is "lyukas és porózus ... edény" volt, legalábbis a szabályozási 

hatalom tekintetében.12 Ez a "lyukasság" ellentmondásosnak tűnhet, különösen a "westfáliai" 

államnak a szabályozási eredmények irányítására egy adott területen belül korlátlan 

hatalommal rendelkező (gyakran karikatúraszerű) felfogása alapján. Ez az állami szuverenitás 

történelmietlen értelmezése, ha valaha is volt ilyen.13 Még a tizenkilencedik század végére 

vonatkozóan is, amely időszakot gyakran a nemzeti "konszolidáció" időszakaként értelmezik 

Európában (ez a fejlődés területi, politikai-kulturális és intézményi dimenziókkal 

rendelkezik),14 ez a történelem mélységes félreértése. Ahhoz, hogy megértsük a modern 
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állam "szivárgását", világosan meg kell különböztetnünk az alkotmányos "kormányzás" és a 

közigazgatási "kormányzás" területét. Tocqueville például az alkotmányos dimenzióra utalt, 

amikor a 19. században a "kormányzás központosításának" folyamatáról beszélt, különösen a 

választott közgyűlésekben, amelynek paradigmatikus példája az angol parlament volt.15 És 

mégis, szinte a nemzeti közgyűlések látszólagos diadalának pillanatától kezdve ezek a 

testületek szembesültek a közigazgatási kormányzás diffúziójára és széttöredezettségére 

irányuló ellennyomással. Az urbanizáció, az iparosodás, valamint a kommunikációs és 

közlekedési forradalmak (amelyek az áru-, tőke- és munkaerőpiacok globalizációjához 

vezettek) által támasztott új szabályozási kihívások kezelésének szükségessége arra 

kényszerítette a nemzetállam történelmileg kialakult szerveit, hogy a szabályozási 

hatásköröket kezdjék el kifelé és lefelé, egy egyre összetettebb közigazgatási szférába 

átruházni.16 Ez a közigazgatási "szivárgás" a modern kormányzás egyik jellemzője lesz a 

XIX. és a XX. század folyamán, mivel az európai nemzetállamok még intenzívebb 

funkcionális és politikai nyomással szembesülnek a társadalmi és gazdasági jelenségek egész 

sorának szabályozásával, háborúban és békében egyaránt. A modern közigazgatási jog 

kialakulása egybeesett ezekkel a szélesebb körű társadalmi-politikai fejleményekkel.17 

        Ez a historiográfiai elmélet tehát két átfogó és némileg ellentmondásos tendenciát 

hangsúlyoz. Az első a központosított, választott közgyűlések (parlamentek és hasonlók) 

felemelkedése volt, amelyek a XIX. század végére a képviseleti kormányzás központi 

intézményeivé váltak az észak-atlanti térség demokratizálódó nemzetállamaiban.18 

(Természetesen a teljes demokratizálódás, amelyet a választójognak minden felnőtt 

állampolgárra egyformán, gazdasági helyzetre, vallásra, fajra vagy nemre való kiterjesztésével 

határoztak meg, csak jóval később következett be19). A második irányzat bizonyos 

értelemben az elsőből nőtt ki, és abból az egyre növekvő felismerésből született a 19. század 

végén és a 20. század elején, hogy ezek a közgyűlések, valamint a hagyományos végrehajtó és 

bírói szervek egyre kevésbé képesek "a modern problémák kezelésére".20 Ez a mélyen 

funkcionális jellegű második fejlődés korántsem korlátozódott az Egyesült Államokra, a 

szabályozási hatalom hírhedt szétszórtságával.21Ez a második irányzat nem csak az Egyesült 

Államokra korlátozódott. Inkább az egész észak-atlanti világban a funkcionális nyomás a 

szabályozási hatalomnak ugyanezektől a történelmileg kialakult szervektől egy egyre 

összetettebb és sokszínűbb közigazgatási szférába való szétszóródásához vezetett, gyakran, de 

nem kizárólagosan a végrehajtó hatalom alá, hogy a modern ipari (és később 

posztindusztriális) társadalom által támasztott kihívásoknak megfeleljen.22 . 

        A huszadik század első felében a hatalomnak ez a funkcionális szétszóródása egyben 

mélyen destabilizáló folyamat is volt, különösen az 1914-18 és 1939-45 közötti totális háború 

követelményei miatt, amelyeket természetesen a nagy gazdasági világválság szakított meg. Ez 

a közjogban a "funkcionalizmus" néven ismert gondolkodási iskolát hívta életre, amelynek 

központi tétele az az állítás volt, hogy a kormányzati intézmények a megoldandó társadalmi 

vagy politikai problémák függvényében fejlődnek (vagy fejlődniük kell). Az olyan britek, 

mint Harold Laski, Ivor Jennings és William Robson, illetve az olyan amerikaiak, mint James 

Landis és Felix Frankfurter, voltak talán a legkiemelkedőbb példaképei annak, ami valójában 

egy transzatlanti tudományos mozgalom volt.23 A funkcionalizmus azonban nem volt 

kizárólag angol-amerikai jelenség, és nem is kizárólag az intellektuális baloldal sajátja. 

Gyökerei a huszadik század első negyedében a francia teoretikus, Léon Duguit droit objectif-

jában találhatók. Sőt, olyanok gondolkodásában is meghatározó volt, mint Carl Schmitt, a 

németországi nemzetiszocialista rendszer "koronás jogtudósa". Schmitt 1936-ban például azt 

írta, hogy a Nagy Háború vége óta "az államok többsége" szükségesnek találta, hogy 

"egyszerűsítse" a jogalkotási szabályok elfogadásához általában szükséges eljárásokat, hogy 

"összhangban maradjon a politikai, gazdasági és pénzügyi helyzet állandó változásaival".24 
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Schmitt megítélése szerint ennek az "egyszerűsítésnek" a legfőbb eszköze a kiterjedt normatív 

hatalomnak a végrehajtó hatalomra való átruházása volt.25 

        A funkcionalista gondolkodásnak ez a szélsőjobboldali változata, nem is beszélve a 

diktatúra és a népirtás történelmi katasztrófájáról, amelyhez társult, nyilvánvalóan (finoman 

szólva) normatív aggályokat vetett fel. 1945 után egyre inkább felismerték, hogy a 

funkcionális igény önmagában nem lehet az intézményi változások folyamatának kizárólagos 

irányítója. Így a háború utáni években egyfajta jogi-kulturális összeegyeztetést kerestek a 

múltból örökölt alkotmányos értékek - nevezetesen a nemzeti parlamenteknek a demokratikus 

legitimitás kifejezőjeként betöltött döntő szerepe - és a jelen "kormányzási követelményei" 

között.26 A háború utáni nyugat-európaiak számára, akik a modern jóléti állam 

szükségleteinek megfelelő "új kormányzási formáért" küzdöttek,27 e viharos időszak jogi és 

alkotmányos tanulsága kettős volt: egyrészt, hogy a végrehajtó és technokrata hatalom 

elengedhetetlen volt a jóléti állam sikeréhez (ahogyan az európai integrációban is az lesz); 

másrészt, hogy e hatalmat parlamenti és bírósági ellenőrzéssel kell ellensúlyozni.28 A háború 

utáni évtizedek során a törvényhozás és a szabályozás szféráit legalábbis de facto, de gyakran 

de jure is újradefiniálták azon hatáskörök meghatározásával, amelyeket a parlamentek nem 

delegálhattak (különösen az adóügyek és bizonyos jogmeghatározások terén). 

        A nemzeti végrehajtó szervek alkotmányos megerősítést kapnának, részben azért, mert 

a "népképviseleti" demokratikus legitimáció saját jogú forrásaivá váltak. Mindazonáltal egyre 

nagyobb felelősségük lett a technokrata és bürokratikus szereplők egyre távolabbra települő 

testületének szabályozási teljesítményének felügyelete is - ami nem könnyű feladat. 

A bíróságok szerepe is megváltozott, mivel az alkotmányban meghatározott hatáskör-

átruházási korlátok betartását, a közigazgatás jogszerűségét és az egyéni jogok védelmét 

kellett biztosítaniuk. 

      Ily módon mindhárom hagyományos alkotmányos államhatalmi ág - a parlament, a 

kormány és a bíróságok - osztozott a háború utáni közigazgatási államban a szabályozási 

hatalom szétterjedésének demokratikus és alkotmányos legitimációjáért viselt felelősségen. A 

közigazgatási kormányzásnak ez a "háború utáni alkotmányos rendezése" lehetővé tette, hogy 

az utóbbi demokratikus és alkotmányos legitimitásra tarthasson igényt egy jogilag és 

történelmileg felismerhető, bár még mindig alakulóban lévő értelemben, és így a képviseleti 

kormányzás történelmi fogalmainak és az 1945 utáni végrehajtó-technokratikus valóságnak a 

működőképes összeegyeztetésének elemeit biztosította.29 Ez eszközt nyújtott annak 

leküzdésére, amit Schmitt a két világháború közötti időszakban "leküzdhetetlennek" 

minősített,30 egy olyan dinamikus társadalmi és politikai helyzetet, amely szerinte nem a 

képviseleti kormányzás és a közigazgatási kormányzás összeegyeztetését, hanem végrehajtó 

diktatúrát követel. 

       E háború utáni alkotmányos rendezés fényében nem véletlen, hogy az európai integráció 

az 1950-es években életképes politikai projektként jelent meg. Az újjáépítés funkcionális 

követelményein túl,31 valamint a nacionalizmus túlkapásain való túllépés vágyán32 a háború 

utáni időszak volt az a pillanat is, amikor a modern közigazgatási kormányzás alkotmányos 

alapjait is biztosították, ami döntő és gyakran figyelmen kívül hagyott tényező volt, amely 

előkészítette az európai integráció útját. Az európai integráció az 1950-es évekbeli 

kezdetektől fogva hasonló jogi-kulturális összeegyeztetésre törekedett, bár most már egyrészt 

a nemzetek feletti, delegált szabályozási hatáskör látszólagos funkcionális igényei, másrészt a 

nemzetállamnak mint a demokratikus és alkotmányos legitimitás elsődleges helyének 

továbbra is fennálló szerepe között. Az uniós közjog sokkal nagyobb mértékben, mint azt a 

szokásos "alkotmányos" értelmezés elismeri, a nemzeti közvetítésű legitimitás 

mechanizmusaira támaszkodott az összeegyeztetés megvalósítása érdekében, az integrációs 

projekt előmozdítása érdekében, miközben megőrizte a nemzeti legitimitás bizonyos látszatát. 

Az uniós közjog közel hetven éve a háború utáni alkotmányos közigazgatási kormányzási 
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rendezés legitimációs struktúráinak és normatív elveinek igénybevételével próbálja - bár 

gyakran sub silencio - "kibékíteni Európát és a nemzetállamot".33 Az uniós közjog a háború 

utáni alkotmányos rendezés legitimációs struktúráinak és normatív elveinek igénybevételével 

próbálja "kibékíteni Európát és a nemzetállamot". 

 

 

 

III. A "megbékélés" történelmi törekvése a EU közjogában 

 

1. A nemzeti végrehajtó dimenzió 

 

 

Az integráció mögöttes közigazgatási jellegét sokáig háttérbe szorították - legalábbis a 

megítélés szempontjából - az integrációs projekt egészének funkcionális követelményei. 

Ezeket gyakran az egymásra utaltság és a nemzetközi verseny követelményeinek fogalmaiban 

fogalmazták meg, majd összekapcsolták az európai egység politikai-kulturális eszményével, 

mint önmagában vett értékkel. Ezt az összekapcsolást először Jean Monnet és csapata 

mozgósította az 1950. májusi Schuman-nyilatkozat megfogalmazásakor, amely dokumentum 

elindította az integrációs folyamatot, ahogyan ma ismerjük. Az integrációs projekt alapvetően 

adminisztratív jellege azonban már a kezdetektől fogva beleszólt ebbe a kombinált 

funkcionalista-idealizmusba. Paul Reuter, a francia jogászprofesszor, aki a Schuman-terv 

Monnet számára történő megírásában jelentős szerepet játszott, a javaslat középpontjába egy 

technokrata intézményt - a Főhatóságot - helyezett, és indoklása sokatmondó: Reuter szerint a 

Főhatóság (a későbbi Európai Bizottság) létrehozása "bizonyos értelemben kétségbeesett 

megoldás" volt, mivel - ahogy ő fogalmazott - "sem európai parlament, sem kormány, sem 

nép" nem volt, amelyre egy integrált politikát vagy piacot lehetett volna építeni (amit ma "no-

demos-problémának" neveznénk, és ami a mai napig fennáll az uniós közjog alakításában). 34 

       A nemzetek feletti technokrácia célja - írta Reuter - "Európa európaiak nélküli felépítése" 

volt, "független személyiségek felé fordulva".35 Az inspirációt a független ügynökségek 

amerikai modellje jelentette: Reuter "egy kicsit ismerte az amerikai rendszert", emlékezett 

vissza később, és annak legfőbb erénye az volt, hogy "független emberekre" ruházta a 

hatalmat, hogy különféle, kötelezettségvállalás előtti funkciókat gyakoroljanak, "legyenek 

azok "kvázi bírósági", közigazgatási, sőt gazdasági ... . Amikor [ezt a formulát] javasoltam 

Monnet-nak, az amerikai "Hatóság" kifejezést használva, azonnal elfogadta. "36 Azzal, hogy 

a tervezet kidolgozói arra kérték a tagállamokat, hogy jelentős normatív hatáskört ruházzanak 

át a Főhatóság "független személyiségeire", a kormányközi együttműködés tranzakciós 

költségeit kívánták csökkenteni, és növelni a tagállamok egymás iránti kölcsönös szerződéses 

kötelezettségvállalásainak hitelességét. A szupranacionális delegálásnak ez az előzetes 

kötelezettségvállalási stratégiája szerint e "független személyiségek" normatív és szabályozási 

döntései kötelezőek lennének a nemzeti kormányokra, parlamentekre és bíróságokra - ez a 

képlet, amely azóta már nem csupán a Bizottság és az EU jogalkotó szerveinek (Miniszterek 

Tanácsa és Európai Parlament), hanem többek között az Európai Bíróság és az Európai 

Központi Bank tevékenységére is kiterjed. 

       Ily módon az integrációs projekt középpontjában a közigazgatási kormányzás, a 

funkcionális igények és az európai egyesülés politikai-kulturális eszméi közötti kapcsolat állt. 

Ez az összekapcsolódás továbbra is az európai elitben a nemzetek feletti delegálás legbuzgóbb 

szószólóinak azonosító jellemzője marad. Walter Hallstein például az 1950-es években az 

integrációs folyamat német főtárgyalója volt, majd az 1960-as években az Európai Bizottság 

elnöke lett. Hallstein az Európa föderális sorsába vetett hitét egy állítólagosan folyamatosan 

bővülő Sachlogikában, azaz szubsztantív logikában alapozta meg, amely az integráció 
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funkcionalista "átgyűrűzését" vonja maga után egyik egymástól függő területről a másikra.37 

Hallstein úgy vélte, hogy a Bizottság fő célja a funkcionális "átgyűrűzés" folyamatának 

előmozdítása. Ernst Haas, egy német-amerikai politológus adta meg ennek a hitnek a 

tudományos kifejezést - a "neofunkcionalista" elmélet38 révén -, amely vitathatatlanul a 

Hallstein-bizottság irányadó ideológiájává vált.39 Az elmélet szerint a technokrata Bizottság 

egy autonóm, nemzetek feletti szabályozási rendszer élharcosa lesz, amely beteljesíti az 

integráció föderális sorsát. 

        Ezt a nézetet végül természetesen megkérdőjelezte a nemzeti végrehajtó hatalmi 

előjogok újbóli megerősítése az 1960-as évek közepén. Charles de Gaulle állt az élen, aki 

előidézte az úgynevezett "üres szék" válságát, amely végül a hírhedt 1966-os "luxemburgi 

kompromisszumban" csúcsosodott ki. Ezt az epizódot sok mítosz övezi (nem vezetett a 

nemzetek feletti jogalkotással szembeni nemzeti "vétó" létrehozásához, ahogyan azt gyakran 

feltételezik).40 Mindazonáltal újra megerősítette a régebbi alapszabályokat, amelyek szerint a 

közösségi normakészítést a közigazgatási államhoz hasonlóan a nemzeti végrehajtókon 

keresztül kell közvetíteni a döntő fontosságú kérdésekben. A kérdés, amellyel Európa az 

1960-as évek közepén szembesült, nem az volt, hogy a politikai menetrendet a tagállamok 

irányítsák-e (minden tagállam úgy vélte, hogy ezt kell tennie), hanem az, hogy hogyan 

irányítsák - egyoldalúan, egy egyhangúsági rendszerben vétót gyakorló egyetlen tagállam által 

(ahogy de Gaulle javasolta), vagy kollektívan, a Miniszterek Tanácsa által, konszenzusos 

politikát alkalmazva. 

        A luxemburgi kompromisszum eredménye, valamint az abban tükröződő konszenzusos 

politika azonban még mindig szembement a neofunkcionalisták előrejelzéseivel. Ők a 

Bizottság által vezetett autonóm, technokrata "tovagyűrűző" folyamatot irányozták elő, mint 

az integrációs folyamat eredeti alapfeladatán túlmutató fő hajtóerőt41 . Ennek a nemzeti 

végrehajtó felügyeletnek az uniós közjogban való intézményesítése alig tíz évvel később, 

1974-ben érte el csúcspontját. Valéry Giscard d'Estaing francia elnök és Helmut Schmidt 

német kancellár kezdeményezésére a tagállamok állam- és kormányfői megalakították az 

"Európai Tanácsot" - amely kezdetben a szerződéses jog keretein kívül álló testület volt42 -, 

hogy a tagállamok vezetői fórumként döntsenek az integrációs politika jövőbeli irányáról. Az 

(akkor még) félévente ülésező csúcstalálkozókon összeülő Európai Tanács célja az volt, hogy 

politikai iránymutatást adjon Európa nemzetek feletti szabályozási folyamatához. Az Európai 

Tanács létrehozása azt sugallta, hogy a háború utáni három évtizedes folyamatos fejlődés 

végével ("trentes glorieuses"), az integrációs folyamat további sikeréhez a nemzeti 

kormányfők egyértelmű politikai támogatására lesz szükség. A Bizottságban (a "közösségi 

modell") folyó technokrata politikafejlesztés, még a Miniszterek Tanácsában miniszteri 

felügyelet mellett is, nem lesz elegendő; az állam- és kormányfők valamilyen formában 

történő vezetésére van szükség. Az Európai Tanács létrehozásának hosszú távú 

következményei mélyrehatóak lennének. Annak ellenére, hogy a Miniszterek Tanácsában 

végül a minősített többségi szavazásra tértek át, és az Európai Parlament szerepe is nőtt, az 

Európai Tanács ülései az EU politikai naptárának politikai középpontjává váltak. Ahogy 

Jacques Delors, a Bizottság 1985 és 1995 közötti elnöke a 2000-es évek elején írta, az Európai 

Tanács "pótolhatatlan szerepet töltött be - és továbbra is be kell töltenie - a politikailag 

integrált Európa kialakítására irányuló visszatérő erőfeszítésekben "43 . 

 

 

2. A nemzeti igazságügyi dimenzió 

 

 

A nemzeti végrehajtó felügyelet megerősítése természetesen megnehezítette, hogy a Bizottság 

betöltse azt a szerepet, amelyet a neofunkcionalisták elképzeltek számára - az integrációs 
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folyamat egyfajta nemzetek feletti élcsapataként. Volt azonban egy másik szupranacionális 

intézmény, amely lényegesen nagyobb szabadságot élvezett ugyanennek a célnak az 

elérésében, bár inkább igazságszolgáltatási, mint technokrata módon. Természetesen az 

Európai Bíróságról beszélek. A Joseph Weiler által az 1960-as és 1970-es évek során híres 

módon "a szupranacionalizmus kettős jellegének" nevezett44 integrációra "két ellentétes 

tendencia látszólag paradox megjelenése" volt jellemző - egy expanzív 

"normatív" (jogi) szupranacionalizmus, egyrészről, és egy sokkal korlátozottabb, ha nem is 

egyenesen csökkenő "döntési" (politikai) szupranacionalizmus, másrészről.45 

       Az 1960-as évek elejétől kezdődően a magánszereplők vállalkozó szellemű peres 

stratégiái, valamint a Bizottság Jogi Szolgálatának hasznos támogatása hozzájárult ahhoz, 

hogy a Bíróság az integráció talán leghatékonyabb nemzetek feletti szereplőjévé váljon. Az 

Európai Bíróságon és környékén dolgozó nemzetek feletti jogi szakemberek - ahogy egy 

történeti szociológus fogalmazott - "az európai eszme intézményesített hordozóinak" 

tekintették magukat a politikai ellenállással vagy vonakodással szemben.46 További történeti 

kutatások azóta feltárták, hogy a jogászok milyen mértékben követtek tudatos politikai 

stratégiát az integrációs folyamat bírósági eszközökkel történő előmozdítására.47 E 

megközelítés sarokköve a szerződésértelmezés egy olyan módszere - az úgynevezett 

"teleológiai módszer" - volt, amely a Római Szerződés preambulumában megfogalmazott, "az 

európai népek közötti egyre szorosabb egységre" vonatkozó kötelezettségvállalást tekintette 

az európai integráció céljának - teloszának. 

      A Bíróság a teleológiai megközelítést, valamint a kapcsolódó effet utile doktrínát (amely 

természetesen funkcionalista fogalom) használta a szerződésekben található szövegbeli 

akadályok, kétértelműségek vagy elhallgatások leküzdésére, hogy a bírák által értelmezett 

integrációs célokat elérjék, a szerződés "szellemét" és "általános rendszerét" tekintve, és nem 

csupán a szerződés "szövegét".48 Ebből a szempontból - ahogyan a Bíróság egyik tagja 

később megfogalmazta - a szerződések szövegezői állítólag "Európa előnyben részesítését" 

építették be "a Bíróságnak átadott genetikai kódba "49 . A "jogon keresztüli integráció" ezen 

ideológiájának és gyakorlatának fontossága végül a neofunkcionalizmus mint az integráció 

magyarázó elméletének újjáélesztéséhez vezetett, miután az 1960-as években látszólag 

felhagyott vele. Egy 1993-as cikkben két politológus azzal érvelt, hogy a neofunkcionalizmus 

hanyatlása korai volt, mivel túlságosan szűken összpontosított a nemzetek feletti jogalkotási 

folyamatra (Bizottság és Tanács), és nem fordított elég figyelmet a nemzetek feletti ítélkezési 

folyamatra (az Európai Bíróság).50 Amint e szerzők rámutattak, "[1965-ben] - ironikus 

módon a de Gaulle által előidézett politikai válság évében, amely az 1966. januári luxemburgi 

kiegyezésben csúcsosodott ki - egy közösségi ország bármely állampolgára kérhette a 

bíróságtól a nemzeti jog bármely olyan rendelkezésének érvénytelenítését, amely 

ellentétesnek bizonyult a szerződés bizonyos közvetlenül alkalmazandó rendelkezéseivel. 

1975-re egy EK-ország állampolgára kérhette egy olyan nemzeti jogszabály érvénytelenítését, 

amely ellentétesnek bizonyult a másodlagos közösségi jog önvégrehajtó rendelkezéseivel, az 

EK Miniszterek Tanácsa által a nemzeti kormányok számára elfogadott "irányelvekkel "51 . 

         A Bíróság ezen, állítólag "alkotmányozó" döntései megalapozni látszottak egy olyan 

integrációs dinamikát, amely figyelemre méltóan jól megfelelt a neofunkcionalista elmélet 

részleteinek, két jelentős különbséggel. Először is, a jog volt az, amely "a politika álarcaként 

működött, pontosan azt a szerepet, amelyet a neofunkcionalisták eredetileg a közgazdaságtan 

számára jósoltak".52 Másodszor, a Bíróság volt az, amely vezető szerepet vállalt a "spillover" 

folyamatának előmozdításában, hatékony nemzetek feletti szövetséget alkotva a nemzeti 

érdekcsoportokkal (magánpereskedőkkel, azok ügyvédjeivel és alacsonyabb szintű nemzeti 

bíróságokkal) az integráció határainak feszegetése érdekében - a neofunkcionalisták eredetileg 

a Bizottság számára előirányzott szerepet.53 Azáltal, hogy a (általában piaci alapú) jogok új 

örökségének védelmezőjeként lépett fel a nemzeti beavatkozásokkal szemben, a Bíróság arra 
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a felfogásra támaszkodhatott, hogy "egyszerűen az európai bíróságok, sőt, a liberális 

bíróságok hagyományos szerepének folytatása: az egyéni jogok védelme az állammal 

szemben".54 Ez a diskurzus hasonlóan erősítőnek bizonyult az akadémián: a tudósok most 

már azt állíthatták, hogy nem a hagyományos nemzetközi jogi paradigmán belül működnek, 

annak megkérdőjelezhető kötelező erejével. Inkább egy újfajta, valóban "alkotmányos" jog 

szakértői lettek, amely lényegesen nagyobb normatív vonzerőt kínált, nem is beszélve az 

akadémiai presztízsről.55 

      Az Európai Bíróság megközelítését gyakran az integráció autonóm "alkotmányos 

infrastruktúrájának" kiépítésével racionalizálták,56 de valójában mély feszültségben állt a 

háború utáni alkotmányos rendezésben betöltött szokásos bírói szereppel. A Bíróság 

megközelítése részben abból a meggyőződésből eredt, hogy az európai intézmények saját 

demokratikus és alkotmányos legitimációval rendelkeznek, amelyet nem közvetítenek a 

tagállamok. Ahogyan az Európai Bíróság egyik főtanácsnoka az 1960-as évek közepén 

fogalmazott, maga a Bíróság volt az, amely a tagállamok polgárai számára "bizonyos 

garanciákat nyújtott. . amelyek, ha nem is azonosak, de még mindig összehasonlíthatók 

azokkal, amelyeket saját nemzeti rendszerük biztosított (a Szerződés szerinti joghatósági 

átruházás előtt) a [saját] joghatóságukban meglévő szélesebb körű szupremácia révén.” 57 Az 

Európai Parlament (EP) közvetlen választásának 1979-es bevezetésével a Bíróság ezt a 

nézetet azzal egészítette ki, hogy az EP immár annak az "alapvető demokratikus elvnek a 

kifejezője lett, hogy a népek egy nemzetek feletti szintű képviseleti gyűlés közvetítésével 

részt vesznek a hatalom gyakorlásában".58 . Az Európai Bíróság azon elképzelése, hogy az 

EP ennek az "alapvető demokratikus elvnek" a kifejeződése, gyakorlatilag figyelmen kívül 

hagyta az európai demosz problémáját, vagy annak hiányát.59 Az európai "népek" egészének 

nevében ilyen állítást tenni gyakorlatilag azt feltételezte - a szükséges társadalmi-történelmi 

alapokra való hivatkozás nélkül -, hogy az európai demosz valamilyen formája már létezik, 

amelyen belül a többségi uralom lehetővé vált, anélkül, hogy ezt az uralmat egy "másik" 

uralmaként élnék meg. 

        A démosz kialakulása azonban a demokratikus és alkotmányos öntudat összefonódásától 

függ,60 a kölcsönös jogosultság és szolidaritás érzésétől, amely lehetővé teszi a képviseleti 

kormányzást. E társadalmi-történelmi dimenziót figyelmen kívül hagyva, az Európai Bíróság 

a nemzetek feletti hatalom kérdéseit - leginkább a sajátját - elsősorban jogi logikaként 

közelítette meg, az integrációs folyamat egységességének és autonómiájának funkcionális 

követelményeitől vezérelve. Szerepének ebben az értelmezésében az EB kizárólagos 

hatáskörrel rendelkezett egy szupranacionális szabály érvénytelenségének kimondásában.61 

Ez azt jelentette, hogy az EB úgy vélte, hogy ő a szupranacionális joghatóság jogi korlátainak 

végső eldöntője is - amit később Kompetenz-Kompetenz-nek, vagyis a saját hatáskörének 

terjedelméről való döntés hatáskörének neveztek el. Ezen előjogának gyakorlása során - amint 

azt a Bíróság az 1970-es évek elején világossá tette - kizárólag az integráció funkcionális 

követelményeit vette figyelembe, és úgy vélte, hogy az ezzel ellentétes nemzeti szabályoknak 

- beleértve az alkotmányos jellegűeket is - utat kell engednie.62 . 

       Ezzel szemben a nemzeti legfelsőbb bíróságok (beleértve a legfelsőbb közigazgatási 

bíróságokat, mint például a francia Conseil d'Etat) megszokták, hogy a szabályozási 

intézkedésekkel vagy a jogalkotási delegációkkal szemben a hatáskör-átruházás alkotmányos 

korlátainak megsértése miatt benyújtott kifogásokat tárgyalják.63 Valóban, a háború utáni 

évtizedek során több nemzeti legfelsőbb bíróság (a német és az olasz, leginkább) nagyon 

messzire ment a normatív hatalom alkotmányosan előírt "tartalékának" - németül-Vorbehalt 

des Gesetzes, olaszul riserva di legge - anyagi tartalmának meghatározásában, amelyet a 

diktatúrát követő képviseleti demokrácia helyreállításával összhangban a nemzeti jogalkotás 

területén kellett megtartani.64 Természetesen az EB kölcsönözhette volna ezeket az 

eszközöket, de úgy döntött, hogy nem teszi ezt. Bár a Bíróság komolyan vette a szerződések 
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szerinti szupranacionális jogszerűség garanciájaként betöltött szerepét, vonakodott a 

szupranacionális delegálás korlátainak érvényesítésétől - ami talán ismét az uniós jog "Európa 

iránti preferenciájáról" alkotott felfogásának kifejeződése.65 

       Ez azt jelentette, hogy ez a kritikus feladat szükségszerűen a nemzeti legfelsőbb 

bíróságokra hárult, mindenekelőtt a Német Szövetségi Köztársaságban, amely az 1970-es 

évektől kezdve az Európai Bíróság legnehezebb tárgyalópartnerévé vált.66 Mivel az olyan 

bíróságok, mint a Bundesverfassungsgericht, maguk is igazságszolgáltatási szervek voltak, 

kevésbé voltak terhelve azokkal a gátlásokkal, amelyek a politikai szereplőket az Európai 

Bíróság követeléseivel való szembenézésben korlátozták.67 Amikor végül elvállalták az 

Európai Bíróság hatáskörének bírósági felügyeletét, az Európai Unió joghatósága és az 

Európai Unió joghatósága közötti szupranacionális hatáskör-átruházást, több nemzeti 

felsőbíróság végül saját kompetencia-kompetencia hatáskörre tartott igényt. De - és ezt is 

hangsúlyozni kell - ezt csak azt követően tették, hogy egyértelműen leszögezték, hogy 

alapértelmezett megközelítésük az európai integráció melletti politikai döntés iránti tisztelet 

lesz.68 A demokratikus és alkotmányos legitimációs megfontolások azonban mindazonáltal 

megkövetelték, hogy elutasítsák az EB teljes körű szupremáciafelfogását. Amint azt a dán 

legfelsőbb bíróság 1998-ban világossá tette, "a nemzeti bíróságok nem foszthatók meg attól a 

joguktól, hogy megvizsgálják, hogy egy adott EK-jogi aktus túllépi-e a szuverenitás 

[szerződések] általi átruházásának határait".69 Az ilyenfajta ultra vires felülvizsgálat végső 

célja nem csupán a szupranacionális hatáskör határainak ellenőrzése volt. Sokkal inkább 

annak megállapítása volt a cél, hogy a nemzetek feletti hatáskör-átruházás veszélyezteti-e, és 

ha igen, milyen körülmények között, "a demokratikus kormányzati rendszer alkotmányos 

feltételezését" nemzeti szinten,70 egy olyan kérdés, amelyet az EB joggyakorlata nagyrészt 

elkerült, sőt figyelmen kívül hagyott. 

       Csábító lehet a nemzeti jogi gondolkodásnak ezt az irányvonalát az integrációs projekttel 

szembeni, egyébként euroszkeptikus országok bírósági ellenségeskedésének termékeként 

elvetni. Tekinthetnénk ezt például a német Bundesverfassungsgericht 1993-as, a Maastrichti 

Szerződésről szóló ítéletében kifejtett túlzott nacionalizmusának maradványaként, amely 

elsőként tartotta egyértelműen a nemzeti felsőbíróságok számára a végső kompetencia-

kompetenciát.71 De ez a nézet is téves lenne. Amellett, hogy a nemzeti legfelsőbb bíróságok a 

legtöbb esetben továbbra is (és továbbra is) nagyjából az integráció követelményeinek 

engedelmeskedtek72 , fontos felismerni, hogy a maastrichti határozatot "soha nem helyezték 

hatályon kívül, az uniós jogban mély nyomot hagyott, és a mögötte álló gondolatok nagyon is 

élnek".73 Ez leginkább más nemzeti legfelsőbb bíróságok határozataiban tükröződik, 

amelyekben a Kompetenz-Kompetenz fenntartását lényegében jól bevett alkotmányjognak 

tekintették. Például a spanyolországi Tribunal Constitucional 2004-es döntése - amely 

akkoriban nem az euroszkepticizmusáról (sem bírósági, sem egyéb) ismert ország volt - 

kimondta, hogy az európai jog csak a szerződésben "az Európai Uniónak tulajdonított 

hatáskörök" körében érvényesül; egyébként az európai jog kifejezetten magában foglalja a 

Kompetenz-Kompetenz nemzeti jogot (a szerződésben "félreérthetetlenül kinyilvánítottnak" 

nevezve azt). 74 A Bundesverfassungsgericht nemrégiben végzett ügyfelmérése szerint a 

"többi tagállam alkotmánybíróságainak és legfelsőbb bíróságainak túlnyomó többsége" 

osztotta az uniós közjog végső soron nemzeti alapokon nyugvó, és ezért a nemzeti 

felsőbíróságok számára a végső kompetencia-kompetencia megtartásának szükségességéről 

vallott felfogását75. Így, bár az Európai Bíróság döntései erős tiszteletet élvezhetnek - mint 

bármely közigazgatási döntéshozó döntései -, nem élvezik egy föderális rendszerben a 

legfelsőbb bíróság alkotmányos szupremáciáját.76 Ahogy egy francia jogász egyszer 

megfogalmazta, az Európai Bíróság "nemzetek feletti gondolkodásmódját" nem lehetett 

elfogadni, mert ha tiszteletben tartanák, akkor "egészen biztosan alkotmányellenessé tenné [az 

európai integrációt]" a nemzeti jogban.77 
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3. A nemzeti parlamenti dimenzió 

 

 

Az uniós közjognak a háború utáni alkotmányos rendezés legitimációs struktúrái köré történő 

konvergenciájának utolsó dimenziója a nemzeti parlamenti ellenőrzést érinti. Tekintettel a 

háború utáni rendezés erősen nemzeti végrehajtó irányultságára, a politikai értelemben vett 

szupranacionális cselekvés közvetített legitimációjának biztosítása az integráció történetének 

nagy részében a Tanácsban ülő nemzeti végrehajtók elsődleges feladata volt. Amennyiben 

bármilyen parlamenti képviselőnek kiegészítő szerepet kellett volna játszania, a hivatalos 

stratégia az 1970-es évek végétől a 2000-es évek elejéig az EP-re támaszkodott. Ebben az 

időszakban a szupranacionális "jogalkotásra" delegált területeken belül az EP a Bizottság 

javaslatainak jóváhagyásában a Miniszterek Tanácsával szinte egyenrangú státuszba került. 

Hasonlóképpen, az EP döntő szerepet kapott mind a Bizottság megalakításában, sőt, újabban 

még az elnök kiválasztásában is. Az egyik tudós, aki részletesen tanulmányozta ezeket az 

intézményi fejleményeket, azzal érvelt, hogy az EP hatáskörének bővülése a politikai elit 

(nemcsak az EP-ben és a Bizottságban, hanem a nemzeti politikusoknál is) azon törekvését 

tükrözte, hogy a "képviseleti, parlamenti demokrácia modelljét" működőképes 

szupranacionális formába öntse át az EU-ban, az integráció hírhedt demokratikus 

"deficitjének" kezelésének eszközeként78 . 

       Ez az értelmezés jól illeszkedik abba a keretbe, amely az EU autonóm demokratikus és 

alkotmányos jellegét hangsúlyozza. Ugyanakkor nehézségekbe ütközik a nemzeti-parlamenti 

ellenőrzés szerepének ugyanebben az időszakban az uniós ügyekben való bővülése. 

Alkotmányjogi szempontból ez a második fejlemény egyszerűen "a nemzetek feletti szintre 

alkalmazott képviseleti, parlamenti demokráciamodellen belüli hangsúlyeltolódást" tükrözi.79 

Az ebben a cikkben felvázolt történelmi perspektíva azonban más következtetést sugall. 

Ahelyett, hogy az EU "deficittel" küszködne, amelyet a nemzetek feletti szint intézményi 

tervezésével kell leküzdeni, az EU problémája valójában a nemzeti szintű demokratikus és 

alkotmányos legitimitás policentrikus forrásaitól való "elszakadás". Ebből a második 

nézőpontból az EP kétségtelenül a választási elszámoltathatóság egyik fontos mércéjét 

biztosította az EU szabályozási rendszerében. A formális értelemben vett választási 

elszámoltathatóságot azonban nem szabad összekeverni a valódi demokratikus legitimitással, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az EU továbbra is kihívásokkal küzd az autonóm 

demosz kialakításában. A nemzeti parlamentek (NP-k) fejlődő hatásköre inkább a nemzeti 

szinten "közvetített legitimitás" egy másik példája az uniós kormányzásnak. 

       A nemzeti parlamentek ellenőrzési mechanizmusai az uniós szinten működő nemzeti 

végrehajtó szervek tevékenységét célozták meg, különösen a nemzeti törvényhozásokon belül 

az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok (EAC) elterjedése révén. De maguk az uniós 

intézmények nemzetek feletti szabályozási teljesítményét is célba vették az úgynevezett 

"szubszidiaritás korai előrejelző mechanizmusának" (SEWM) a 2009-es Lisszaboni 

Szerződésben történő létrehozásával. A SEWM valójában a nemzeti parlamenteken belüli 

EAC-k létrehozására és idővel növekvő felhatalmazására épült.80 Azonban ahogyan 

óvatosnak kell lennünk az intézményi tervezés azon képességével kapcsolatban, hogy 

megoldjon bármilyen állítólagos demokratikus "deficitet", ugyanúgy óvatosnak kell lennünk a 

demokratikus "szétkapcsolódással" kapcsolatban is - akár a SEWM keretében, akár a nemzeti 

szintű EAC-kon keresztül. Az uniós intézmények eleve rendkívüli autonómiával gyakorolják 

hatalmukat az egyes tagállamok ellenőrzésétől, és ez az integrációs célokkal kapcsolatos 

nemzeti "előzetes kötelezettségvállalások" érvényesítése szempontjából jogosan így van. A 

probléma az, hogy a nemzeti szintű alkotmányos megbízók sokasága miatt az EU brüsszeli (a 
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Bizottság) vagy frankfurti (az EKB) technokrata ügynökei, valamint luxemburgi (az Európai 

Bíróság) jogászi ügynökei jobban beágyazódtak a közigazgatási kormányzás tisztán nemzeti 

formáiba, mint az előzetes kötelezettségvállalást vállaló szervek (ez volt - Paul Reuterre 

emlékeztetve - vitathatatlanul a nemzetek feletti delegálás célja). 81 A több nemzeti 

alkotmányos megbízó - és így még több "vétószereplő "82 - ténye azt jelenti, hogy a 

nemzetek feletti fellépés visszafordításához szükséges politikai koordináció az EU-ban sokkal 

nagyobb kihívást jelent és transznacionális jellegű. 

          Ez a szupranacionális beágyazódás egy olyan látszólagos megbízó-ügynök inverzióhoz 

vezetett, amelyben a szupranacionális szervek az integrációs folyamatban a megbízók 

szerepét töltik be, és ügynökként felügyelik a tagállamok magatartását.83 A normatív és 

szabályozó hatalomnak az uniós szintre történő egyébként kiterjedt áthelyezésével szemben a 

nemzeti intézmények számára úgy tűnik, hogy csak a legitim kötelező mobilizáció alapvető 

alkotmányos hatáskörei maradnak meg, mint a nemzeti "önigazgatás" utolsó igazi előjogai. 

Azonban még ezek az előjogok is nyomás alá kerültek, különösen a 2010-ben kezdődött 

euróövezeti válsággal összefüggésben. A válság kezelésére irányuló új uniós szintű 

intézkedések egész sorának elfogadása (az úgynevezett hatos csomag, a kettes csomag és a 

költségvetési paktum) felvetette a nemzeti parlamentek alapvető jogalkotási előjogaik 

(adózás, kiadások és hitelfelvétel) gyakorlására vonatkozó hatalmának mélyreható 

korlátozásának lehetőségét, mivel ezeket a hatásköröket a nemzetek feletti intézmények, 

mindenekelőtt a Bizottság által kikényszerített költségvetési és makrogazdasági felügyeletnek 

vetették alá.84 Az európai integráció hagyományos "előzetes kötelezettségvállalás" módszere, 

amelynek keretében a szupranacionális szereplők delegált szabályozási jogkört gyakorolnak a 

"principális sodródás" megakadályozása érdekében,85 most egyre közelebb vág az NP-k 

jogaihoz a költségvetési források mozgósítása terén. 

         Az EU fiskális és makrogazdasági felügyeleti hatásköre azonban nem szüntette meg 

teljesen a nemzeti parlamentek bevonását az uniós ügyekbe; sőt, azt mondhatjuk, hogy 

legalább kétféleképpen megerősítette ezt a bevonást. Először is, ahogy Davor Jančić 

nemrégiben kimutatta, a fokozott költségvetési felügyelet megjelenésével számos nemzeti 

parlament még több formális és informális "eszközt követelt a költségvetési autonómiájukat 

érintő uniós döntések ellenőrzésére".86 Másodszor pedig, ami az EU végső soron a nemzeti 

parlamentek szilárd demokratikus és alkotmányos legitimitásától való függését mutatja, az EU 

saját költségvetési és makrogazdasági kormányzási eszközei még mindig nem tartalmaznak 

makrogazdasági szempontból jelentős képességet a költségvetési források mozgósítására a 

válság kezelése érdekében. Ebben a kulcsfontosságú tekintetben az EU-nak vagy meg kell 

győznie, vagy cselekvésre kell kényszerítenie a tagállamokat (és legfőképpen a nemzeti 

parlamentjeiket). A legtöbb esetben az EU nem tud közvetlenül cselekedni, minden "előzetes 

kötelezettségvállalási" jogköre ellenére sem. 

        Ennek következtében az elmúlt évek különböző válságaira adott válaszlépései során az 

EU kénytelen volt olyan stratégiára támaszkodni, amely szerint szinte minden alapvető 

politikai és gazdasági költséget az egyes tagállamok viselnek. Hogy miért? Mert a nemzeti 

parlamentek továbbra is azok az intézmények, ahol a legitim kötelező mozgósítási hatáskörök 

még mindig megmaradtak. Ez még Görögországra is igaz, ahol az euróövezeti válság örökös 

drámája arról szólt, hogy az EU meg tudja-e győzni vagy kényszeríteni a görög parlamentet, 

hogy olyan döntéseket hozzon, amelyeket csak egy nemzeti parlament hozhat meg, hisz végső 

soron csak egy parlamentnek van hatalma és legitimitása. Az EU kiterjedt felügyeleti jogköre 

ellenére a nemzetek feletti intézmények e tekintetben nem válthatják ki a nemzeti 

intézményeket; az EU-nak még a válság légkörében is "kölcsön kell vennie" a nemzeti 

parlamentek legitimitását. Ráadásul, amennyiben transznacionális koordinációra volt szükség, 

a döntéshozatal elsősorban nemzeti és kormányközi szinten történt. A Bizottság és az Európai 

Bíróság, a kötelezettségvállalás előtti végrehajtás két legkiválóbb szereplője, a válság 
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kezelését célzó kulcsfontosságú döntések perifériáján találta magát. Az uniós intézmények 

közül természetesen az Európai Központi Bank jelentette a legfőbb kivételt. De annak olykor 

"hősies" szerepvállalását (pl. a mennyiségi lazításban) elsősorban az EU és a tagállamok 

képtelensége vezérelte, hogy összehangolt, nemzetek feletti léptékben mozgósítsák a 

költségvetési forrásokat. Ez még akkor is igaz volt, ha a nemzeti szereplők feletti 

szupranacionális felügyelet szintén fontos, bár végső soron nem optimális szerepet játszott. 

         Más szóval, az EU szabályozási hatalma és a nemzeti demokratikus és alkotmányos 

legitimitás közötti kötélhúzás folytatódik. Ebből a szempontból nem lepődhetünk meg azon, 

hogy David Cameron a 2016. júniusi "Brexit" népszavazást megelőző tárgyalások során 

ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Királyság és az EU közötti "új rendezés" részeként a 

SEWM-en túlmenően új eljárást hozzanak létre a NP-k számára.87 

 

 

IV. Következtetés 

 

 

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük ezt a helyzetet, vissza kell mennünk az integrációs 

projekt korai éveibe, és mélyebben át kell gondolnunk az akkori funkcionális, politikai és 

kulturális valóságot. Walter Lipgens föderalista történetírásával ellentétben88 Alan Milward 

magisztrális munkája megtanított bennünket arra, hogy az integrációs projekt ugyanúgy szólt 

a nemzetállam "megmentéséről" , mint ahogy a nemzeti szuverenitás kiszorításáról. "Ez nem 

meglepő" - folytatta, mert a történelem hosszú távon bizonyára nem volt még olyan időszak 

Európában, amikor a nemzeti kormányok hatékonyabb hatalmat gyakoroltak volna és 

kiterjedtebb ellenőrzést gyakoroltak volna polgáraik felett, mint a második világháború óta, és 

nem is volt olyan időszak, amikor ambícióik ilyen gyorsan bővültek volna. Törvényei, 

hivatalnokai, rendőrei, kémei, statisztikusai, adószedői és szociális munkásai az emberi 

tevékenységek sokkal szélesebb körébe hatoltak be, mint amire korábban gondoltak. Ez 

szükségszerűen maga után vonta egy olyan intézményi apparátus létrehozását, amely 

elkülönült a történelmileg "konstituált" állami szervektől - a törvényhozó, végrehajtó és 

igazságszolgáltatási szervektől -, hogy adókat szedjen be, finomítsa a törvényi/szerződéses 

kereteket (rendeletek, irányelvek és határozatok révén), valamint információt gyűjtsön és a 

végrehajtási hatalom más formáit gyakorolja. Ezt az intézményi apparátust nem azért 

nevezzük "közigazgatási kormányzásnak", mert valahogyan csak "technikai" lenne, és 

természetesen nem azért, mert valahogyan nem vesz részt a "politikában" (egyértelműen részt 

vesz). Inkább azért nevezzük "közigazgatási", mert legitimitása a máshol található 

"alkotmányos" önkormányzati szervekből származik, és végső soron azokon keresztül 

közvetítik, legyenek azok akár törvényhozó, végrehajtó vagy bírósági szervek. 

       Az integrációs folyamat lényeges jellemzője volt az európai jogi elit (bírák, ügyvédek és 

jogászprofesszorok) azon törekvése, hogy azt állítsák, hogy a közigazgatási kormányzás 

nemzetek feletti dimenziója valójában saját jogán alkotmányos jelleget öltött, amit az 

integráció "alkotmányos logikájának" nevezhetünk, ami minden bizonnyal jelentős mértékben 

ösztönözte az uniós közjog fejlődését.90 Ez az alkotmányos logika azonban, bármennyire is 

mélyen gyökerezik az uniós jogi pszichében, mély feszültségben áll az EU társadalmi-

történelmi jellegével, mint a modern közigazgatási kormányzás kiterjesztésével. A probléma, 

mint mindig, az európai demosz hiánya, és az ebből adódó társadalmi-történelmi kihívások. 

Függetlenül az EU méretétől vagy alkotmányos látszatától, a demokratikus legitimitás e 

kulturális alapja nélkül a közfelfogás szempontjából csak egy technokrata testület marad - egy 

nemzetek feletti közigazgatási ügynökség -, amelynek kapcsolata az ügynökség normatív 

hatáskörének vélt végső forrásával - a résztvevő államokkal, mint "szuverén" népeik 

képviselőivel - gyengül. 
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       A jövőben az európaiaknak meg kell találniuk a módját annak, hogy a fejlődő integrációs 

menetrend funkcionális feladatának megfelelő nemzetek feletti szervek "létrehozásához" 

szükséges kulturális legitimitást és politikai akaratot mozgósítsák - nevezetesen olyanok, 

amelyek rendelkeznek a legitim kötelező mozgósításhoz szükséges jogosítványokkal. Ha ezt 

nem tudják megtenni az összes jelenlegi tagállam léptékében, akkor talán meg kell próbálniuk 

ezt megtenni egy jelentős részhalmazon belül (ebben a tekintetben a közelgő brit "Brexit" 

valójában áldás lehet). De még a vonakodó tagok kihámozása után is, ha a valódi 

demokratikus és alkotmányos legitimáció elérése uniós szinten lehetetlennek bizonyul, akkor 

az EU jelenlegi ambiciózus programjától való stratégiai visszavonulás lehet az egyetlen 

járható út. Ennek a visszavonulásnak magában kell foglalnia annak kendőzetlen értékelését, 

hogy az európai integráció "alkotmányos", "adminisztratív" folyamatának reálisan mire való. 

Ez kétségtelenül fájdalmas folyamat lesz, különösen az EU alkotmányos paradigmába 

fektetett bírái, jogászai és jogászprofesszorai számára. De szükséges lesz ahhoz, hogy a 

jövőben egy fenntarthatóbb integrációs modellt alakítsunk ki. 
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