
Modern állam és jogtörténet 
 
Jog: A társadalmi szabályok összessége 

 Magatartás szabályt fogalmaz meg (norma) 
 Kapcsolódik hozzá az állami kikényszeríthetőség lehetősége. (ennek feltétele az állam megléte) 

 
Jog az ősi társadalmakban 
„jog” csak idézőjelesen létezett, mivel az ősi társadalmakban nem létezett az állam. Voltak viszont szokások, szabályok. 

 Személyekre, családokra 
 Tulajdonra 
 Bűn- és büntetés 

 
1. Személyek és család: 

Család 
termelőközösség vérségi kötelékkel a tagok között és ők együtt, a környékükön gyűjtögettek, vadásztak. 
Személyek 
Jellemzően egy vezető/családfő irányít, aki a tulajdonságaival kiemelkedik a többi (átlag) közül pl. ügyes vadász, túl magas, túl 
alacsony, furcsa kinézete, stb. 
Később a tőle leszármazott  utódok, illetve az ő tulajdonságai „Isteniek” lettek. (Feltételezhetően az Ő emlékezetének ápolása a 
vallás kialakulásának egyik lehetséges vonala.) 
 

 Endogámia=a közösségen belülről választottak párt. Később…. 
 Exogámia: Bárkit választhattak, DE nem a közösségen belülről. 
 Tabu: Ami, aki tilos 

 
Nagycsalád: 
2 csoport egymás közül, több szálon párt választ, DE az 1-1 közös ős megmarad. Ha több nagy csoportról beszélünk, úgy 
Nemzettségnek: 
nevezzük.  
Törzs:  
Nemzettségek összessége. 
 
Tulajdon kérdése az őstársadalomban 
Elvileg, mivel nincs társadalom, nincs jog, így tulajdon sem, DE „kvázitulajdon” igen. Az adott területet birtokolják, fennhatóságuk alatt 
tartják. Mert a tulajdonjog az alábbi feltételekkel teljesül, 
 
2. Tulajdonjog: 

 Rendelkezés (elidegenítés, zálogosítás) 
 Használat 
 Hasznosítás (bérbeadás, termelés) 
 Birtoklás (hatalomban tartás) 

Az ősi társadalmakban már, mint a tulajdonjog egyes részei megjelennek a rendelkezés kivételével valamennyi. 
 
A „tulajdon” megjelentésével a tulajdonvédelem is előtérbe kerül, legalábbis az ősi társadalmakban már igyekeznek a birtoklást fenntartani. 
A birtokláshoz birtokvédelem tartozik, ami egyes esetekben nagyobb, mint a tulajdonjog. 
 
3. Bűn 
pl. a másik közösség által megtermelt javak elvétele (lopás) 

Elkövetés módja szerint lehet  
 egyéni, pl.: az egyik közösségből való tag elrabol egy másik közösségből való személyt. 
 csoportos, pl. területfoglalás 
Büntetés lehet (egyéni vagy csoportos) 
 A sértett megtorolja (egyéni) 
 A sértett közösségének egy része torolja meg, vagy kényszerít ki büntetést, 
 Az okozó saját közössége lép fel ellene akár a a másik közösséggel szemben vétett, akár a saját közössége ellen. 

A büntetés lehet halál, vagy kiközösítés. (ami egyenlő a halálos büntetéssel, mert egyedül egy ember akkoriban nem élhetett meg.) 
 

ÓKORI ÁLLAMOK 

kr.e. 8-10000 évvel. Az emberi társadalomban óriási változások történtek, az emberiség létszáma megnövekedett. 
Babilon és Asszíria 
Mindkettő Mezopotámiában van, amely a két folyó miatt (Tigris és az Eufrátesz), mezőgazdasági termelő területnek számított. A mg. 
megjelenésének óriási szerepe volt a társadalom fejlődésében. Együttes összefogással könnyebb megművelni a területet, kialakul az 
öntözéses gazdálkodás, melynek társadalomformáló szerepe volt, Munkaszervezést igényelt, így a közösség 2 csoportra oszlik  

 dolgozók, termelők 
 szervezők, irányítók. 

A munkaszervezők közül/mellett kialakul a védelemért felelősök (katonák) és a papok rétege. 



 
Babilon: (4 fő korszak= -városállamok kora, -óbabilóniai kor, Kassu-kor, -új Babilon) 
Városállamok kora: 
A védelem szükségessége okán jön létre a városfal. A városfalak építése egész a XVIII. századig megmarad. 
A föld a közösségé, az egyes emberek egy részét művelik meg egy része van a saját birtokukban, ill. tartós földhasználatban van, a későbbi 
generációk átörökölhetik. 
A földek a templom és a palota tulajdonában vannak. A templomos földek a kezdeti papság ellátását szolgálják. A palota tulajdonában lévő 
földek a vezetők ellátását szolg. 
Kialakult a tulajdon fogalma, a tulajdonviszonyok rendezettek. A magatartás szabályok, joggá válnak. 
Az a réteg, akik a külső és belső konfliktusoktól megvédik a közösséget, az a réteg/csoport hajtja végre a szabályok betartását, 
kikényszerítéssel. 
folytatódnak a külső támadások a közösség (Babilon) ellen, ezért a vezetőréteg kialakítja szervezéssel a védelmet, ehhez viszont szüksége 
van bevételre, ami itt a föld tulajdonból szerezhető be. 
A palota, a közösségi földekből kisajátít egy részt, amivel a palota lesz a legnagyobb tulajdonos (ie.2000 körül) 
 
Az állam által felhalmozott földterületeken mások ösztönzésével eléri, hogy a védelmi szolgálatért cserébe földhöz juttatja őket, vagy az állam 
megművelteti a földterületet (bérmunkásokkal) 
 
Kialakul az adósrabszolgaság. 
Aki a tartozását nem tudta kifizetni, rabszolgává vált és dolgozni kényszerült. 
 
Óbabiloni kor 
Hamurapi törvénykönyve (eredetileg egy oszlop, ami minden templomban kihelyezésre került, eseteket sorolt fel, azokat szabályozta. 2 
részből állt. 

1. közjogi  (kisebb rész) 
2. magánjogi (sokkal nagyobb rész) 

 
1. Közjogi rész 

Társadalmi szabályokat tartalmazott. 3 társadalmi réteg volt, awelum, muskenum, wardum. 
Awenum:  
A társadalom szabad része (értékesek) A velük kapcsolatos bűntettekre szabták ki a legnagyobb büntetést. 
 
Muskenum: 
félszabadok, katonák, bérért dolgozók. 
Wardum:  
szolgák, rabszolgák, adósrabszolgák 
 
(büntetőjog is ide tartozó rész) 
 

2. Magánjogi rész 
Missarum-rendelet: 
Egy a maga idejében rendkívül népszerű rendelet volt, ami az adósrabszolgaság eltörlését, ill. korlátozását tartalmazza. (max.3 évre) 
 
Népszerűsége ellenére nem működött. 
 
Hitelezőkkel kapcsolatos szabályozások: 

 Zálog: bárkit és bármit zálogba lehetett adni. 
 Kamat mértéke: pénznél max 20%, terménynél 33%-ban határozta meg. E feletti kamat uzsorának számított és büntették. 
 Közösen adott pénzt adók, egyenlő arányban kötelesek osztozni a hasznon és a veszteségen is. (gazdasági társaságnak tekintette) 

 
Felelősség szabályozása: 
pl. építő mester, hajóépítő, pásztor felelőssége a munkája során. 
 
Házasság elismerése: 
Kizárólag akkor, ha házassági szerződés született. Házasságtörés esetén vízbefojtás járt. 
 
Házasság felbontását 
lehetett kezdeményezni, pl. meddőség esetén, de el kellett továbbra is tartani az asszonyt.) 
Ha az asszony meggyűlölte az urát, de ezt a hatóság előtt megbánta, akkor megbocsátást nyert. 
Ha az asszony megölte a férjét, vízbe fojtották. 
 
Örökbe fogadás: 
Pl. a kézművesek örökbe fogadhatták a tanítványaikat. 
 
Öröklési jog: 
a gyerekek egyenlő részt kaptak de, ha az egyiket jobban szerette, akkor az kaphatott 2 részt….. 



3. Kassu-kor ie. 12. századtól 
Megnő a magánbirtokok mérete, jellemzően több kishelyen vannak. Valószínű, hogy az adósságok kapcsán kerültek birtokba, mivel több 
kisebb birtok elszórtan volt jellemző. 
Bevezetik a telekkönyvet, ez a birtokok szabad vándorlását megnehezíti, konzerválja. 
 

4. Új Babiloni kor 
Megjelenik egy új intézmény az örökhasználat ezt a palota vagy az egyház adja, de nem tulajdonjog. Örökjáradékot fizet, a földet pedig 
bérmunkások bérlik. 
(örök használat a nyáj használatánál is megjelenik, az elhullott juhokat pótolni köteles, így az állatok száma állandó.) 
 

MAI GÖRÖGORSZÁG TERÜLETE 

Földrajzi szempontból nem hasonlít a mezopotámiai adottságokra, így más módon alakult ki az állam, itt az állattenyésztés okán a teraszos 
földműveléssel. A földrajzi tagoltság miatt kisebb közösségek művelték a földet. 

1. A kisebb közösségek egyesültek a teraszok védelmére, mert itt a magánbirtok, a csoporté a tulajdon. 
2. A nagyobb közösség tulajdonába csak szimbolikusan kerül, DE a birtok az, ami védve van és az nem kerül át máshoz. 
3. fallal van védve. 

 
Demokrácia: 
a kr. előtti 5. század a görög demokrácia fejlődésének csúcspontja az Athéni városállam. 
 

Hatalmi ágak: 
 törvényhozás 
 végrehajtás 
 bíráskodás 

 
Legfőbb szerv a népgyűlés. Tagjai lehetnek a 20. életévüket betöltött athéni polgárok. (férfiak) 
 
Tanács: 
Feladata, hogy összehívta a népgyűlést és javaslatokat tett. 
500-ak tanácsa: közigazgatási alapon jött létre (10 körzet volt) 
400-ak tanácsa: vagyoni alapon jött létre (gazdagok voltak)  
 
Arkhónok testülete:  
9 tagú testület, a tagoknak eltérő feladataik voltak, DE csak szimbolikus feladataik. Ez a testület járt el a vallásellenes bűncselekményekkel 
szemben. 
 
Népbíróság: 
Bírói szervezet, bírói feladatokkal. 6000 tag (sorsolással választották a tagokat a 30 év feletti athéni polgárok (ffi) közül. 
201 
401 } tagú tanácsokat hoztak létre 
1001 
 
Sztratégosok testülete: 
10 tag, akik a hadsereg vezetését látták el. Őket a népgyűlés választotta meg. Nem kaptak fizetést, többször is megválaszthatták őket, nem 
kellett elszámolniuk a tevékenységeikről, DE háborús vereség esetén a népgyűlés kivégeztette őket. 
 
Összefoglalva: 
Athéni ffiak 

I. Népgyűlés (athéni polgár 20+ év) 
II. Tanács (vagy közigazgatási vagy vagyoni helyzet alapján lettek tagok) 
III. Arkhonok testülete 
IV. Népbíróság (sorsolással) 
V. Sztratégoszok 

 
Népgyűlés-Tanács-Népbíróság tagjai között átfedések voltak, mert egyszerre több paraméternek is megfelelhettek. 
 
A Tanács hívja össze a Népgyűlést, legalább havi 1 alkalommal. A Tanács tesz javaslatot arra, hogy milyen témáról legyen szó a Népgyűlés 
pedig kérheti a téma módosítását. 
 
A népgyűlés nagy hatáskörrel rendelkezett, pl. tisztviselőket választott (alkalmassági alapon, pl. a sztratégoszokat, vagy pénzügyi 
tisztségeket.) 
Ellenőrzési jogköre is volt (azokra, akiket ő választott) és meg is büntethette őket, ha a feladatukat rosszul látták el. 
 
Jogalkotás folyamatában való részvétel: 

- A Tanács előterjeszti a Népgyűlés felé javaslatát, aki ha elfogadja, ún. néphatározat lesz belőle. 
- Végrehajtásáért a Tanács a felelős. 



Népbíróság: (6000 tag sorsolás útján) 
Fontos ügyekben járt el pl. nagyértékű ügyek.  
Minél nagyobb a létszám, annál kisebb az esély pl. a megvesztegetésre, részrehajlásra. 1 nap 4 ügyet tárgyalnak (de laikusok, nem jogászok, 
ezért inkább az igazságérzetük alapján hozzák meg döntéseiket. 
Büntető ügyekben: 
ügyész is eljárt (5 fő) szintén sorsolással kiválasztva, szintén laikusok) 
Szónok: 1, vagy több hivatásos szónok, (mai ügyvéd) ők az egyedüli hivatásosok, rajtuk kívül mindenki laikus. 
 
Arkhonok testülete: 
Közülük került ki az az 1 fő, aki előkészítette a Népbíróság felé az ügyeket. 
 
A Népgyűlés által hozott néphatározat elfogadására a 6000 főből 600 fős Törvényhozó Tanács állt fel, akik ha elfogadták a néphatározatot, 
akkor törvénnyé vált!!! 
 
Kisebb értékű ügyekben a Démosz bíróság áll fel, ez ez 40 tagú tanács, akiket a Népgyűlés tagjaiból választottak. 
 
Arkhónok testülete: 
Feladatuk a közvád eljárásnak kezdeményezése a tisztségviselők ellen. 
 
Sztratégoszok: 
A Népgyűlés választotta őket, rátermettség szerint. 10 fő, ált. hadvezérek a hadsereget, vagy a hajóhadat irányították. Őket 1 évig nem 
lehetett eljárás alá vonni (mentelem), de 1 év lejártával a Népgyűlés felelősségre vonhatta őket és a Népgyűlés bíróságként is eljárhatott. 
Rendkívüli esetekben a 10 fő helyett, csak 1 főt választottak, aki teljes hatalmú sztratégosz volt, a hatalommal járó összes jogosultsággal, így 
amennyiben szükséges volt, egyszemélyű irányítás alá vonták a városállamot. 
 
A demokráciában a 1., teljes jogú athéni ffi-ak vehettek részt. 
 
Rajtuk kívül voltak még  
2., Metoikosz = kereskedők, földművesek, bérért dolgozók, 
3., Vendégek, 
4., Rabszolgák (ők nem adósrabszolgák, inkább hadifoglyok.) 
 
Törvényhozás 
Javaslat    Néphatározat  tv. 
a Tanácstól   Népgyűlés hozza  Népbíróság hozza 
 
        Végrehajtásáról 
        Tanács gondoskodik. 
 
 
Bírósági eljárás 
Nagy értékű ügy  Arkhónok (1 fő)  Nagylétszámú Tanácsok 
    ELŐSZÍTÉS   201-401-1001 fő 
        Népbíróság, ügyész, szónok 
 
Kis értékű ügy: 
40 tagú Démosz bíróság, melynek tagjai a Népgyűlésből kerültek ki 
 
 
 
 
Oikosz: 
Család/családi vagyont jelent. Tagjai a ffi-ak voltak. Nők nem, de szoros kapcsolatban voltak, mert a családfőnek voltak alárendelve (felesége, 
lánya, unokája), így a női vagyonnal is a családfő rendelkezett, pl. férjhezadással. 
 
Öröklés: 
A törvényes fiú gyermek örökölt, aki 2 módon lehetett törvényes,  

 vérségi 
 örökbefogadott. 

 
Epiklérosz: 
Az a személy, aki, ha vkinek nem volt fiú gyermeke, akkor ráhagyta a vagyont, így ő akár tovább is örökíthette a saját gyermekeinek. 
 
Abban az esetben, amikor csak nő maradt, pl. a feleség, úgy a nő köteles volt a férj, ffi rokonához feleségül menni. 
 
Tulajdonjog: 
A mai értelemben ki sem alakult, összesen az adott tárggyal való szoros kapcsolatot jelentette, inkább a birtokláshoz hasonlított. Tehát birtok 
szerű, primitív tulajdon, ami nem mindegy, hogyan került a személy tulajdonába. 
 



Szerződések: 
Bérlet = misztozisz 
Foglaló = Arrha 

a) szerződés teljesítésére (pl.: munkáért) 
b) jegyajándék (a nőt ezzel lestipi-topizta) 

 
Zálog és kezesség 
itt szünet lett és mire visszajött már nem mondta el. 
 
Bűn és büntetés 
A görögöknél a büntetőjog mind a közjogias, mint a magánjogias részben megjelenik. 
Magánjogias jellegben pl. lopás 
Közjogias jellegben pl. életellenes, vagy államellenes. 
 
Leggyakoribb büntetés a pénzbüntetés vagy halál, volt még száműzés, vagy rabszolgának adás. 
 
Kereskedelmi jog – Nemzetközi jog 
Proxenosz: 
Vendégbarát. Ő járt el a kereskedő ügyében előkészítve az érkezését (engedélyek, stb.), mikor megérkezett vendégül látta és a kereskedő 
perbefogása esetén is őt vonták felelősségre. 
 
Háború és béke joga 

1. Háborút nem lehetett indítani, csak ha követel hadüzenetet küldtek. 
2. Fegyverszünet 
3. Békeszerződés (ezt meghatározott időre kötötték (pl. az olimpia idejére) és nyilvános helyre kifüggesztették. 

 

Középkor 

Hűbériség 
Hierarchikus rendszer, ami a társadalom szerkezetét alapvetően meghatározza. A társadalom legfőbb rétegeiben a földbirtoklási viszonyokat 
határozta meg. 
Az alapvetően magasabb szintén álló földbirtokos továbbadja a földjét egy másik földbirtokosnak, aki ezért cserébe szolgálatot vállal. 

Hűbérúr 
 
Vazallus 
 
Alvazallus 

 
Kötelezettségek: 

Vazallus: 
1., Konzílium = tanácsadás 
2., Auxihum = katonai támogatás (pontosan meghatározott minőségű és mennyiségű) 
szimbolikus kötelezettség: A vazallus kiváltotta a hűbérurát a hadifogságból. 

 
Hűbérúr: 

A hűbérúr megvédi a hűbéresét (támadás esetén). Ha a hűbéres kárt okozott a hűbérúr helytállt helyette. Ellátást biztosított a 
hűbéresnek. 
 
A hűbéri viszony, szerződéses viszony, melynek megszegése esetén bírósághoz lehetett fordulni. Fontos, hogy csak ugyanolyan, 
vagy felette lévő társadalmi szinten állók ítélkezhettek. Ezért kialakultak a főúri bíróságok, hogy az ilyen ügyekben is ítélkezni 
tudjanak. 

 
Főúri birtok részei: (2 rész) 

1) Terra condominata = közvetlenül műveltetett birtok.  
Bérért dolgoztak, általában felszabadított rabszolgák voltak, de az annyit jelentett, hogy nem költözhettek szabadon, az általuk 
megtermelt javakat a fölesúrnak beszolgáltatták. 

2) Terra mansionata = jobbágyi felhasználásra kiadott birtok 
Jobbágyok dolgoztak a földön, viszonylag szabadon, akik csak meghatározott dolgokra voltak kötelezve. 

(később a két jogállás egymáshoz közelített a jobbágy rovására) 
 
Rendiség = társadalmi csoport, társadalmi és érdekazonosság a rend tagjai között. Tehát, egy adott társadalmi csoportba tartozó személyek 
érdekérvényesítő összefogása. Azonos helyzet, azonos érdek. 
 
Alaphelyzet: pl. Fra.o-ban 

 papság (fő és köz) 
 nemesség (fő és köz) 
 polgárság 



 

Abszolutizmus 

A feudalizmus legfejlettebb változata. Egy uralkodó kezében összpontosul a hatalom-törvényhozás-bírói-végrehajtói-katonai. 
1., Állandó és folyamatos pénzbevétele van. Ennek elősegítésére egységes adórendszer szakképzett hivatalnok réteggel.  
2., Zsoldos hadsereg, titkos rendőrség, egységes jogrendszer. 
 
 
Személyek 
Nyílt jogegyenlőtlenség, ami megnyilvánul pl.  

 nem rendelkezhetett mindenki tulajdonnal, 
 nem mindenkire vonatkoztak ugyanazok a jogszabályok, 
 nem rendelkezett mindenki egyenlő szabadságjogokkal. 

A társadalmi rétegek közötti átmenet NEM volt lehetséges. Pl. egy szolga nem lehetett hűbéres. 
 
Tulajdon: 
A legtöbb esetben a hűbérúrnak is volt „felettese”, a legfelsőbb hűbérúr, aki általában a király. A jobbágy műveli meg a földet, a király viszont 
csak a saját területén volt a legfőbb hűbérúr, pl. az angol király gyakran volt vazallus más területeken. 
 
 
(395-ben a Római birodalom kettészakadt, 476 a Nyugat-római birodalom bukása. 
Római birodalom külső területein letelepedett germán törzsek nem állnak a birodalom fennhatósága alatt. Eleinte elszórtan, később 
egyesültek.) 
ezt konkrétan fogalmam sincs mire mondta 
 
 
 
Feudális jog forrásai 
Formái (alap-külső-belső jogforrás) 

1) Törzsi népjog 
2) Római jog, nem írott, hanem szokásjog (alap) 
3) Egyházi jog, V. század (külső) 
4) Uralkodói jogalkotás (belső) 

 
 
Pont az alapot képző 1) Törzsi népjog és 2) Római jog merül feledésbe, helyébe a szokásjog kerül, így 

1) Szokásjog, 
2) Egyházi jog, V. század (külső) 
3) Uralkodói jogalkotás (belső) 

 
Szokásjog 
Jog formájában megjelenő valódi szokás. Adott területen hosszú időn keresztül meglévő szabályok állami kikényszerítéssel = szokásjog 
Az uralkodói jogalkotás álalakulása: 
A tanácsadók tanácsai kezdetben nem voltak kötelezők az uralkodóra nézve, ezért tanácsadói szervezetté alakultak és így az uralkodóra nézve 
is kötelezővé váltak a tanácsaik, Mo-n ez a 13. sz. vége 14. sz. eleje. 
 
A tanácsadó testületeket felváltják a Rendek, akik kikényszerítik, hogy az uralkodó az ő érdekeiket és véleményüket vegye figyelembe, 
nélkülük ne hozhasson döntést. A rendek évi rendi gyűlést tartanak, később ez átalakul parlamentté. A rendi gyűlésben csak a véleményt 
nyilvánítani tudtak, a parlamentben ez a helyzet megfordul és a parlament lesz a jogalkotó.  
 
A feudalizmus csúcspontja, amikor az uralkodónak nincs szüksége a parlamentre, egyedül képes irányítani. Ez az abszolutizmus. 
A feudalizmus vége pedig a forradalom lesz. 
 
 
JOG 
Nyílt jogegyenlőtlenség a bírói eljárásban jól látszik, mert a társadalmi rangtól függően más-más bíróság ítélkezett. 
 
Földesúr a jobbágyok, parasztok fölött ítélkezett, de a földesúr felett a királyi bíróság, később főúri bíróság. 
A földesúr azelőtt jogalkotóként is eljárhatott, de így egy-egy ügy, bár teljesen hasonló volt, mégis más-más ítélet született. A jobbágy rossz 
helyzetben volt, nem tudta megvédeni magát. 
 
Büntető eljárások (3 elem) 

1. Akkuzatórius (vád) 
2. Inkvizitórius (nyomozó) 
3. Vegyes 

 



Akkuzatórius eljárás: kérelemre indul (vád alapján) és a „bűnösség elve” érvényesül, a vádlottnak kell bizonyítania, hogy nem bűnös. Az 
ejárásban a bűnösségét vizsgálják és mindegy mit követett el, bűnös és elítélik. A bizonyítási eljárásban meghallgatások és tanúskodás is van. 
 
Inkvizitórius eljárás: hivatalból indul. „Ártatlanság vélelmével”. Az okirati bizonyítás volt az elsődleges, volt tanúskodás is, de írásban, ezért 
nem is volt szükséges a vádlott megjelenése. 
 
Vegyes: a ka.ét eljárás elfogadható elemeit tartalmazta, 

I. Nyomozati szakasz, 
II. Bírósági szakasz. 

Ez ma is így van Mo-n. 
 
A nyomozati inkább a 2.,-re a bírósági szakasz az 1.,-re hasonlít inkább, de ma már mindkettő az ártatlanság vélelmével. 
 
Büntetés végrehajtás: 
A kezdeti időkben van nagyon magasra, vagy nagyon mélyre száműzték a megbüntetetteket. 
 
Dologházak: 

1.) Reszelőház (ffi) 2.) Fonóház (női) 
 
A társadalom számára nagyon hasznos, egyrészt kivonták a forgalomból a bűnözőket, másrészt viszont nevelő hatása volt a benntlévőkre. Az 
innét kikerülők keresett munkaerők voltak, mert megszokták a nehéz fizikai terhelést, lehetett rájuk számítani e téren és munka szokásukká 
vált. 
 
Ahogy nőtt az elítéltek száma, csökkent a munkára nevelés lehetősége és a büntetés elzárássá módosult. 
 
Kolostorba zárás: azért alakult ki, mert a helyszínnek eleve adott paraméterei voltak. Hosszú folyosók, kis sötét cellákkal. 
 
Büntetések típusai: 

 Szabadságvesztés, 
 Halálbüntetés, 

o kerékbetörés, karóbahúzás. 
 Megszégyenítő büntetés (kaloda, ketrecbe zárás) 
 Testi büntetés 

 botozás, 
 testcsonkítás 

 
A középkori büntetések célja az elrettentés és a társadalomból tört. kivonás. Ez csak a társadalom nagyobb részére volt alkalmazható, de  
kisebb résznél egész más eljárás indul. pl. egy földesúrral szemben más bíróság jár el, a főnemes bűnét a királyi bíróság tárgyalja és a 
büntetés többnyire vagyoni. 
 
 
Feudális magánjog 
A család rokonsági-vérségi kötelék, politikai kötelék, véd és békeszövettség alapján alakul. 
 
Családfő: ffi-, atyai-, gyámi hatalommal bír. 
ffi:  
házassággal alakul ki és a nőre terjed ki. A házasságkötésnek 2 fajtája van a nőrablás és az adás-vétel. Később a nőrablást megszűntetik és 
az adás-vétel szimbolikussá válik, vagy meghatározott összegért lemond az atyai hatalmáról. 
 
atya-gyámi hatalom:  
fiú esetén a fegyverviselési kor elérésekor megszűnik (ma ezt nagykorúságnak hívjuk. 
Lány esetén férjhez menéssel megszűnik az atyai hatalom és a férj veszi át. 
 
Öröklés 
Általában vérségi alapon, főszabály szerint fiú utódok örökölnek, vagy az elsőszülött mindent, vagy mindegyik egyelő arányban. Ha fiú örökös 
nincs, akkor lány gyermek is örökölhettek.  
Az ingó vagyonban egyenlő arányban örököltek. 
Lemenők hiányában az oldalági és oldalágiak hiányában pedig a felmenők örököltek. 
Amennyiben nem volt vérségi örökös, úgy a kincstárra szállt a tejes vagyon. 
 
Feleség öröklése: 
Azokat a vagyonjogokat, melyeket a házasság biztosított neki, azokat továbbra is gyakorolhatta. 
 
Családi hitbizomány: 
Kifejlett feudális jogintézmény, melynek lényege, hogy a családfő meghatározza az öröklés rendjét a távoli jövőre nézve is. Pl. hogy a családi 
kastélyt mindig az elsőszülött fiú örökli.  
 

 



ANGOL POLGÁRI FORRADALOM 

Anglia, szigetország lévén nemcsak földrajzilag, hanem politikailag is elszigetelt, pl. az egyházi jog nem számít jogforrásnak. 
Nagyfokú centralizáció a jellemző, a jog elsődleges forrása az uralkodó. A király közvetlen katonai utasítási jogkörrel rendelkezik, főbíróként, 
központi bíróságként is működhet. A hivatalnokok közvetlenül a király irányítása alá tartoznak. A király irányítja a pénzügyeket is. A XIII. 
században egy pénzügyi válság hatására az uralkodó hatalma meggyengül és az uralkodóval szemben megjelennek a rendek. 
A rendek és a XIII. sz. végén létrejött modell-parlament (mintaparlament) a királlyal szemben egy ellensúlyt jelentenek. 
a parlament Alsóházból (ez a közösségek háza, (valójában közönségesek háza) és Felsőházból áll, (lordok háza). A felsőházban születéssel, az 
alsóházban delegálással lehet bejutni, választott képviselők nincsenek. 
 
Alsóházi delegáltak lehettek:  

1. például a köznemesek rendjéből   
2. városok küldöttjei (London, 5 kikötőváros, egyéb kiváltságos városok akik kiváltságlevéllel rendelkeztek.) 

 
A királyi hatalom meggyengülése 1215-ben a Magna Charta kiadásával kezdődött, amely két nagyon fontos részt tartalmazott. 

1. Az uralkodó nem vethet ki adót a parlament hozzájárulása nélkül 
2. Az uralkodó nem sorozhat be katonákat a parlament hozzájárulása nélkül. 

I. Erzsébet idején (Szűzkirálynő) kezdődött az a folyamat, hogy a király nem hívta össze a parlamentet (mert elunta, hogy mindig utódokért 
nyaggatták), így viszont elmaradtak a bevételei. Régi hűbéri kötelezettségeket keltett életre, a kimaradt adók pótlására, ez viszont 
elégedetlenséget szült. 
I. Jakab idején a parlament és az uralkodó közötti ellentétek kiéleződtek, mivel Ő az abszolutizmus híve volt. a hatalmát Istentől származtatta, 
így nem hívta össze a parlamentet. Utódját I. Károlyt újabb módszerre kényszerítette, így Ő is újabb hűbéri kötelességeket elevenített fel és 
monopóliumokat értékesítettek, melyből rövid távon ugyan, de nagy bevételre tett szert. A másik módszer, hogy kölcsönt vett fel londoni 
kereskedőktől. 
Ezalatt megjelent a puritanizmus, mint mozgalom, melynek lényege, hogy a katolikus egyházzal szemben a szegénységet és az egyszerűséget 
hirdette. Ez szintén polgárháborús helyzet kialakulásához vezetett.  
(Skóciában sikeres uralkodó volt, de ezt angol királyként nem lehet elmondani róla. Képtelen volt együttműködni az ellenséges parlamenttel; 
amikor az alsóház tanácsa ellenére nem emelte elég magasra az adókat, a kincstár jelentős bevételektől esett el. Politikai abszolutizmusra 
való hajlama, rossz gazdálkodása és népszerűtlen kegyeltjei mind az angol polgárháború kitöréséhez vezettek, melynek során fiát, I. Károlyt 
letartóztatták és kivégezték. Jakab életében az angol és skót kormányzat viszonylag stabilan működött.) Ez rész nem hangzott el az órán. 
 
Statáriumot vezettek be (rögtönítélő bíróság). Mivel a sorozáshoz is a parlament kell, így védelem nélkül maradt. Továbbra sem volt az 
uralkodónak (ekkor már II. Károly) pénze, így kényszerkölcsönöket vetettek ki a nemességre.  
 
I. Petiton Of Rights (Jogok kérvénye) 1628. 
Ebben a nemesség fordult a az uralkodóhoz és a 400 évvel ezelőtti Magna Chartára hivatkoztak. 

 Senki se legyen kényszerítve olyan adó megfizetésére, amelyhez a parlament nem járult hozzá. 
 Szabad ember törvényes eljárás nélkül ne lehessen őrizetbe venni, vagy letartóztatni. 
 Szüntessék meg a hadijog alkalmazását = a statárium megszüntetése 
 Szüntessék meg a katonai beszállásolást. 

II. Károly azt írta a petícióra „Legyen törvény”. 
 
1640-ben kitör a forradalom 
 
II. Humble Petition And Advice 1656 (Alázatos kérelem és tanács) 
Alkotmánylevél, melyben több javaslatot tesznek az uralkodónak. 

1. Csak a parlament legyen jogosult bármiféle adót kivetni. 
2. Az országos főtisztviselős kinevezéséhez parlamenti hozzájárulás legyen szükséges. 
3. Felsőház újra felállítása (Mert a forradalom idején eltörölték. Egyébként az egészből csak ez az egy pont teljesült ez is csak 

részben.) 
 
III. Habeas Corpus Act 1679 (Tiéd a tested. v. Fogd meg a testet!) 
Lényege, hogy az előzetes letartóztatásról és az őrizetbe vételről szól. Kimondja, hogy bírói parancs nélkül senki nem lehet őrizetbe venni, 
alapos és törvényes ok miatt rendelhetik el a letartóztatást. 6 óra alatt be kellett mutatni az elfogatási parancsot. Ha nem tudták bemutatni, 
akkor távozhatott a személy. Ha bemutatták, akkor joga volt felülvizsgálatot kérni a letartóztatási parancs jogosságára (törvényességére) 
nézve. Amennyiben jogtalan volt az őrizetbe vétel ill. letartóztatás, akkor kártalanítást (bánatpénzt) kellett fizetni (500 font az sok pénz) 
 
IV. Bill Of Rights 1689 (Jogok törvénye)  
A királyi hatalmat korlátozza, 10 főbb pontját kell tudni: 

 A király a parlament nélkül nem szedhet adót, ill. az ilyen adók szedése törvénytelen. 
 Béke idején a király állandó hadsereget nem tarthat. 
 A királynak nincsen hatalma a törvény alól kivételt tenni. 
 Az alattvalókat megilleti a kérelmezés joga, közvetlen az uralkodónál 
 Megtiltja a kegyetlen és rendkívüli büntetések alkalmazását, (ma ez nemzetközi alapjog) 
 Jogegyenlőség (az alattvalók számára fogalmazott meg jogokat, minden alattvaló a jog előtt egyenlő. 
 Joguk van kérelem benyújtására, ezért őt nem érheti retorzió (pl. ha fizetési könnyítést kért egy adó megfizetésére, akkor nem 

lehetett csakazértis pl. még több adóval súlytani.) 
 Törvénytelen letartóztatás tilalma (a Habeas Corpus ismétlése) 



 Szólás szabadsága (nem mindenkinek, csak a parlament tagjainak. 
 
Tulajdon 
Holt kézi statutum (egyházi birtok) 1290. 
Ők a tulajdonukat nem engedik át, az örökre a tulajdonukban marad. (valójában az örökké, VIII. Henrik királyságáig tartott, mivel ő 
egyszerűen az egyházi tulajdonokat királyinak átminősítette) 
Use (használat 
Használat, már majdnem bérleti jog. A használati jogot adták-vették, nagy káoszhoz vezetett, nem lehetett tudni ki, kitől bérel mit. (VIII. 
Henrik ezt is megszüntette és elrendelte, hogy a tulajdonos, tulajdonos legyen. A tulajdonok átruházását pedig kötelező nyilvántartásba venni 
(kvázi földhivatali v. telekkönyvi nyilvántartás) 
Hűbéresek 
Eladták a hűbéri kötelezettségeket a birtokkal együtt. 
Copyhold 
Örök haszonbérlet volt, a földet úgy használja, ahogy a földesúr megkívánja, de az örök használat, kvázi tulajdon. A birtok könyvbe bejegyzik, 
hogy Ő a copyholder. (Innentől ez is kereskedelmi forgalomban van.) 
Családi hitbizomány 
Az örökösödés rendjét határozta meg és örökre szólt 1833-ban változtatták meg olyan módon, hogy meghatározták, hogy mikortól szűnik 
meg….. 
Közösségi tulajdon 
A legelő, a halastó, az erdő általában a település közös tulajdonában volt, bárki használhatta pl. a legelőt, vagy saját magának foghatott 
halat, egész addig míg néhány a földesúri birtokhoz közeli helyet a földesúr nem sajátított ki ez egész a 19. sz-ig működött, 1845-ben 
rendezték. A fennmaradt közösségi földterületet csak a parlament engedélyével lehetett kisajátítani. 
Gyámság 
kiskorú földtulajdonosok fölé, királyi gyámot rendeltek ki (ebből az uralkodónak pénze volt)  gyám a birtok jövedelméről nem tartozott 
számadással a forradalomig. 1886-ig az anya is lehetett a gyám. 
 
Gazdasági társaságok 
Joint-Stock Company 
Önálló jogi személyiség. A társaság a veszteségekért a saját vagyonával felel és a tagok a nyereséget és veszteséget a befektetéseik 
arányában osztják fel. (pl. Kelet-indiai Társaság) 

FRANCIAORSZÁG 

1302-ben jön létre a francia parlament, az angliai parlamenttel párhuzamosan. A parlamentet 2 rend alkotja a papság és a nemesség. Később 
a harmadik rend is kapcsolódik (polgárság) 
A 14. században havonta ülésezik. Az általános rendek (parlament) feladata az adók megszavazása. 1439-ben az általános rendek állandó 
éves adót szavaznak meg. Ez nagy hibának bizonyult, mert így nem volt többé szükség a parlament összehívására, ezért erre igen ritkán 
került sor, 1468, 1484, 1554, 1614 és 1789-ben. 
A rendek külön üléseztek, sosem egyszerre. A szavazás is rendenként történt, így 3 szavazás volt, amiből következik, hogy nem volt lehetőség 
a megvitatásra. Sőt a papság és a nemesség általában a királlyal értett egyet, a harmadik rend viszont így leszavazásra került. 
 
Tanácsadók 
A királyi tanácsadó testület véleménye nem kötelező az uralkodóra, de amúgy is olyanok voltak, akik az uralkodóval egyetértésben voltak. 
1787-ben a párizsi parlament összeült és kiáltványt fogalmazott meg az uralkodó számára. 

1. Rögzíti a királyi álláspontot 
2. A királlyal szemben a kívánságukat rögzíti. A nemzet joga a királlyal szemben. 

1. Nemzeti maximák 
Az országban király rendelkezik korlátozhatatlan hatalommal. Király csak Istennek tartozik számadással. A nemzet érdeke, hogy a király jogait 
semmilyen sérelem ne érje. A törvényhozó hatalom a királyban testesül meg. A parlament összehívása a király joga, semmilyen más 
hatalomra nincsen szükség, ami a kormányzását segítené. 
2. Az adók szabad elfogadásának joga. A bírák elmozdíthatatlanok. (a bírákat az uralkodó nevezi ki. Tartalmazza a törvénytelen letartóztatás 
tilalmát. 
 
1789-ben deklaráció az ember és polgár jogairól 
Forradalom nevében a nemzetgyűlésben születik. 

 Minden ember szabadnak születik és az is marad. 
 Megkülönböztetést csak a közjó érdekében lehet tenni az emberek között. 
 Az embernek mindent jogában áll megtenni, ami más jogát nem sérti, vagy korlátozza. 
 Törvény csak azt tiltja meg, ami a társadalom számára ártalmas. 
 Lelkiismereti szabadság 
 Szólás- sajtó- vallásszabadság 
 Tulajdonszabadság 

A tulajdon szent és sérthetetlen, senki sem fosztható meg tőle. Kivétel a közjó érdekében igazságos és előzetes kártalanítás 
alapján. 

 Biztonság (4 elem van) 
1. Törvénytelen letartóztatások tilalma (viszont ha a törvényes feltételek fennállnak akkor le kell tartóztatni a többiek 

érdekében) 



2. Ártatlanság vélelme (senki nem tekinthető bűnösnek, mindaddig míg a törvény előtt a bűnösségét nem bizonyították, 
törvényes bíróság előtt. Ez a nembűnösség vélelme) 

3. A nullum crimen sine lege  
jelentése: nincs bűncselekmény törvény nélkül (latin). A nullum crimen sine lege jelenti azt, hogy amit törvény nem 
nyilvánít büntetendőnek, azt nem lehet bűncselekménynek tekinteni. 
A nulla poena sine lege  
jelentése: nincs büntetés törvény nélkül (latin). A nullum crimen elvéhez kapcsolódóan, a nulla poena elve azt mondja ki, 
hogy a bűncselekményekre csakis a törvényben meghatározott büntetési tételek alkalmazhatóak. Jelenti ez azt is, hogy 
ezeket a büntetéseket is csak a törvényben szabályozott módon lehet alkalmazni. 
Nulla poena sine crimine = nincsen büntetés bűncselekmény nélkül 

4. Törvény előtti egyenlőség 
 
A tulajdon szabadságának kérdése 
Ha szabad a tulajdon nincs hűbéresség. A hűbéri rend a földtulajdonlás rendjét jelenti, de ebből az is következik, hogy azt nem szabadon 
teszi, hanem meghatározott módon. 
A törvény előtti egyenlőség szintén nem létezik a hűbéri rendszerben, hiszen a különböző származású emberek különböző bíróságon felelnek 
tetteikért. A feudális rendszerben a nyílt jogegyenlőtlenség a jellemző, területenként eltérő jogrenddel. 
Az egyházi birtokokat a franciák megszüntették. Az örökös birtok hatályát 99 évben maximálták. A kereskedelem és az ipar szabadsága 
érdekében a céheket megszüntették ezután az önkormányzatok engedélyezték az iparűzést. 1791-ben 1864-ig megtiltották a sztrájkot. 

MODERN KORI BÜNTETŐJOG (10 ELVE) 

1. Officialitás = hivatalbóliság elve, ami azt jelenti, hogy a büntető eljárás hivatalból indul. 
2. Legalitás elve = A törvényes feltételek fennállása esetén kötelező vádat emelni. 
3. Opportunitás elve = Nem kell vádat emelni, ha az államérdek ezt diktálja. Akkor sem, ha a törvényi feltételek adottak. 
4. Immutabilitás = Perbeni személyek rendelkezésének kizárása az  állam büntető igénye felett. 
5. Anyagi igazság elve = A bíróság által megállapított tényállás és a valóság essen egyben, ennek igénye. 
6. Funkció megosztás elve = A vád a védelem és az ítélkezés egymástól különüljön el, ennek igénye. 
7. Szabad bizonyítási rendszer elve = A bíró a bizonyítékokat szabadon mérlegeli. 
8. szóbeliség és a közvetlenség elve = azt jelenti, hogy a bíróság az eljárást szóban folytatja le, a közvetlenség pedig azt jelenti, hogy 

a perbefogottak a bíróságon megjelennek. 
9. Nyilvánosság elve = A bírósági eljárás nyilvános. 
10 Laikus elem részvétele az eljárásban = esküdtek, ülnökök. 
 
Két elem hatott a XX. századra 
1. Jogpozitivizmus, mely azt mondja, hogy a jog az amire az állam azt mondja, hogy jog. 
2. Természetjogi elv, mely irányzat szerint jog az, ami a természetből fakadóan jog. 



Az ősi társadalom „joga” 
 Az őstársadalom joga: szokások, szokásrendszerek összessége 

 A jog előzményei: a magatartás-szabályozás intézményeinek tekintett szokások 

 Személyek az ősi társadalomban 

o anyajog (matriarchátus) → patriarchális család 

o az egyén szabad, nincs korlátozás, alávetés 

 Az ősi társadalom tulajdona 

o közös, kollektív birtoklás, használat 

o a tulajdonfogalom mai értelemben még nem alakult ki 

 A bűn és a büntetés az ősi társadalomban 

o vérbosszú → váltság (kompozíció, ellentételezés) 

o Az ősi büntetőjogot a társadalmi távolság határozza meg. 

 Az ősi társadalmak jogának főbb vonásai 

o a létező normáknak nincsen rendszeres és egységes „szankciórendszere” 

o jog kevésbé uniformizált, jellemzők a különbségek az egyes csoportok között 

o viszonylag alacsony a jogismeret 

o maga a szabály sem eléggé egzakt: alkalmazása vita tárgya 

o a jog változó, nincsenek a jogváltoztatás módjai pontos intézményekben kidolgozva 



Ókori mezopotámiai államok joga 
 Közel-keleti államok: legrégibb államkezdetek, hatással vannak az európai államok 

kialakulására 

o Kr. e. 10000 Az utolsó jégkorszak megszűnte 

o Kr. e. 6000 mezopotámiai kultúra kialakulása 

 Történeti-földrajzi környezet 

o folyóvölgyi kultúrák (Tigris és az Eufrátesz) 

o tavaszi áradások 

o Vízmegtartás és csatornázás jelentősége (évszázadok alatt: elszikesedés) 

o Elszikesedés miatt területek cseréje, földművelők mozgatása, csatornázás, védőfalak 
építése → közösségi feladatok, fontos annak pontos megszervezése a közösség 
érdekében 

o városok jelentősége a munkaszervezésben. 

 Babilon 

o földművelő életmód 

 városállamok kora 

o közösségé a termőföld, a tagok tartós használatba kapják. Templom kiemelkedő 
használó, továbbá a király/palota 

 Ó-Babiloni kor 

o külső támadások hatására meghatározóvá a királyi földtulajdon 

o az állami tulajdonú földek vagy elkobzott birtokok egy részét az állam kiosztja szolgálat 
fejében (hivatali, katonai) 

o növekszik a mezőgazdasági bérmunkások száma 

o az adósrabszolgaság maximális időtartamát 3 évben korlátozzák 

 Kassu kor 

o megnő a magánbirtokok koncentrációja 

o egyesek által uralt, uzsorakölcsönök révén egybekerült óriás birtokok jönnek létre 

o a nagy földbirtokosok kiváltságokat kapnak 

o a szabadok tömegesen bérmunkássá válnak 

o bevezetik a telekkönyvet 

 Új-babiloni kor 

o megnő a földbirtok-koncentráció 

o palota, templom mint főtulajdonosok, használatba adják a földet a nagy 
földbirtokosoknak, örökös földjáradékért 

o a nagybirtokosok továbbadják a földet tényleges termelőmunkát végzőknek 

o a földművelők szintjén egységesedés következik be: mezőgazdasági bérmunkások és 
rabszolgák szerepe nagyon hasonlóvá válik, használat fejében földjáradékot fizető 
földművelők lesznek 

 Személyi státus 

 Awelum 

o szabad ember 

o önálló földbirtokosok, mezőgazdasági földbérlők (király, papok, nagy földbirtokosok, 
királyi hivatalnokok) 

o önálló vagyonnal rendelkező iparosok és kereskedők 



o kiváltságos városok polgárai 

o peres eljárásbeli kiváltságok (bebörtönzési, bírsági tilalom) 

o általános közmunkák és közterhek alól mentesülnek (teherhordás, közmunkák) 

o személyi méltóságuk védelem alatt áll 

 Muskenum 

o félszabad 

o palota vagy templom szolgálatára kényszerülnek 

o fegyveresek 

 wardum 

o szolga, rabszolga 

o lehet saját vagyonuk, de személyük bérbe adható ö 

o önmagát felszabadíthatja, vagy megválthatja (de korábbi tartóját életvégig eltartani 
köteles) 

 Hammurapi törvényei 

 nyelve akkád 

 a törvényoszlopot Susában találták meg 

 282 szakaszból áll 

 a birodalom minden templomában felállították 

 első rész (1-41. szakasz) közjogi, a második rész (42-282. szakasz) magánjogi szabályokat 
tartalmaz 

o kiszabható vérdíjak jogállások szerint eltérőek: teljes vérdíj awelum esetében, a vérdíj fele 
muskenum esetében, a vérdíj töredéke wardum esetében 

o visszatér a talió elv (szemet szemért, fogat fogért) szerinti szankciókra – ezek az 
intézkedések a korban is kirívóak lehettek 

o időben korlátozza az adósrabszolgaságot (3 év) 

o meghatározza a kölcsönadás feltételeit és a maximális kamatot 

o rendezi a letét és a bérlet szabályait 

o kártérítés  

 az állat által okozott kár megtérítését is szabályozza 

o büntetőjog 

 feltűnően szigorú, a talio-elvet alkalmazza 

 a büntetőjogi felelősséget a családra is kiterjeszti. 

 rendészeti szabályokat is tartalmaz 

o családi és öröklési jog 

 házassági szerződés kötése kötelező 

 monogámia 

 a házasságtörés és a nemi érőszak szigorú büntetése 

 lehetőség a házasság felbontására az asszony meddősége vagy betegsége 
esetén 

 örökbefogadás lehetősége 



Az ókori görög állam és jog 
Államszervezet a kifejlett demokrácia idején 

 népgyűlés 

o 20. évét betöltött teljes jogú athéni polgár 

o a tanács (bulé) hívja össze 

o feladatai 

 jogalkotás 

 bíráskodás 

 tisztviselő választása 

 pénzügyi hatóság 

 tisztviselők ellenőrzése 

 néphatározatok hozása 

 tanács 

o 400/500 tagú 

o tagok: vagyoni vagy területi alapon  

o végrehajtás a feladata 

o előkészíti a népgyűlés határozatait 

o diplomáciai kapcsolatok fenntartása 

o összehívja a népgyűlést 

 arkhonok testülete 

o bíróság vallás elleni bűncselekmények, családi és öröklési ügyek esetében 

o szertartások 

 népbíróság 

o 6000 tag 

o 201, 401 és 1001 tagú tanácsokban jár el 

o 30. évüket betöltött teljes jogú polgárok 

o hivatásos szónokok vesznek részt az eljárásokban 

o ügyészi funkció megjelenik 

o 600 tagú törvényhozó tanács4 

 10 sztratégosz testülete 

o hadügyekért felelős 

o tisztségük betöltése alatt nem vonhatók felelősségre 

o népgyűlés ítélkezik felettük 

A görög jog forrásai 

 szokásjog 

 törvény 

 népgyűlési határozat 

 bírói gyakorlat – precedens 

 

Személyek 

 a felnőtt férfi állampolgár rendelkezik a köz- és magánjog teljességével 



 oikosz: ház, a családot, illetve a családi vagyont jelenti (az öröklés rendje a családi vagyont 
egyben tartja) 

Tulajdonjog 

 szerződések rendszere 

o bérlet 

o foglaló 

o kezesség, zálog ismert 

Büntetőjogi intézmények 

 magánjogias jellegű és közjogias jellegű bűncselekményeket különböztethetünk meg 

 büntetések: halál, száműzetés, rabszolgának adás 



Feudális államok és joguk 
A hűbériség rendszere 

 hierarchikus rendszer 

 hűbéri lánc: hűbérúr – vazallus – alvazallus 

 csak a felette állótól függ. 

 Eredete: 

o a hatalmasabb védelme alá helyezés (commendatio) 

o a kíséret (comitatus) ideiglenes adományként földet kap a szolgálatért 

 A hűbéres kötelezettségei: 

o consilium – tanácsadás 

o auxilium – katonai segítségnyújtás 

 A hűbérúr kötelezettségei: 

o a vazallus védelme 

o a vazallus ellátása 

A rendiség szervezete 

 azonos rétegek csoportosulása 

 azonos jogállású, azonos funkciójú és örökletes kiváltsággal rendelkező csoportok: az ilyen 
társadalom: a rendiség 

1. az azonos jogállású elemek szervezkednek 

2. egymással is szövetkeznek a rendek 

3. uralkodóval szembeni egységes fellépés (rendi gyűlés) 

Rendek: egyháziak, fő- és középnemesség, városok 

Az abszolutizmus jellemzői 

 központosítás 

 zsoldoshadsereg 

 állami adminisztráció – állami bürokrácia 

 szakképzett hivatalnokok 

 állami adóztatás, egységes adóigazgatás 

 jogrendszer egységesítése, központi jogalkotás 

 vámok, monopóliumok 

A feudalizmus jogforrásai 

 törzsi népjogok, később a szokásjog váltja fel 

 római jog 

 egyház jogalkotó tevékenysége 

 később a királyi jogalkotás 



Modern államok 
Anglia 

Petition of Right (Jogok Kérvénye) 1628 

 az alattvalók nem kényszeríthetők semmiféle adó, hozzájárulás, megajánlás vagy más hasonló 
teher fizetésére, amely nem a parlament egyetértésével került megállapításra 

 szabad embert ne lehessen bebörtönözni vagy őrizetbe venni törvényes bírói parancs nélkül 

 szűnjön meg a törvénytelen katonai beszállásolás 

 szűnjön meg a hadijog alkalmazása 

Habeas Corpus Act 1679 

 Az előzetes letartóztatás, az őrizetbe vétel és a fogva tartás csak a törvényben meghatározott 
módon történhet és az itt meghatározott feltételek megléte esetén tartható fenn. 

Bill of Rights (Jogok Törvénye) 1689 

 királynak nincs hatalma a törvény alól kivételt tenni 

 király a parlament hozzájárulása nélkül semmilyen adót sem szedhet 

 az alattvalókat megilleti a kérelmezés joga az uralkodóhoz 

 béke idején a király állandó hadsereget nem tarthat 

 szabad embert megilleti a fegyverviselés joga 

 kegyetlen és rendkívüli büntetések alkalmazásának tilalma 

 szólásszabadság a parlament tagjaira vonatkozóan 

 törvénytelen letartóztatás tilalma 

 

Franciaország 

Deklaráció az Ember és Polgár Jogairól 1789 

 minden ember szabadnak születik és az is marad 

 legfontosabb jogosítványok: szabadság, tulajdon, biztonság és elnyomással szembeni ellenállás 

 minden megtehető, amely más ember szabadságát nem sérti 

 törvény csak azt tiltja, ami a társadalom számára ártalmas 

 gondolat- és véleménynyilvánítás szabadsága, lelkiismereti szabadság, sajtó- és 
szólásszabadság 

 a tulajdon szent és sérthetetlen, senki sem fosztható meg tőle (kivételesen igazságos és előzetes 
kártalanítás alapján) 

 törvénytelen letartóztatás tilalma 

 ártatlanság vélelme 

 nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine 

 törvény előtti egyenlőség 

 költségvetési jog a polgárok számára garantált 

 

Modern büntetőeljárás alapelvei 

 officialitás (hivatalbóliság): az eljárás hivatalból indul meg, a bűncselekményeket az állam 
hivatalból üldözi 

 legalitás: a vádhatóság köteles vádat emelni, ha annak feltételei fennálltak 

 opportunitás: fontos állami érdekből mellőzhető a vádemelés 



 immutabilitás: a perbeli személyek nem rendelkeznek a büntető igény felett 

 anyagi igazság elve: az igazságszolgáltatás célja, hogy a bírói határozatban megállapított 
tények és a valóság egybevágjon 

 funkciómegosztás elve: a vád, a vádelem és az ítélkezés egymástól személyben elválik 

 szabad bizonyítási rendszer: a bíró a bizonyítékokat szabadon mérlegelhette 

 szóbeliség és közvetlenség 

 nyilvánosság 

 laikus elem részvétele az igazságszolgáltatásban 
 


