
 1

 
 
 
 
 

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modern állam és jogtörténet 
alapjai 

 
(Bevezetés a jogtörténetbe)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerző: dr. Bednay Dezső 
Budapest 2009 

 



 2

 

Tartalomjegyzék 
 

Bevezetés  
I. Rész: A jogtörténet néhány fontosabb fogalma      6. 
 
1) Ókori jogtörténeti események (kb. időrendi sorrendben) 
 
a) Hammurabi törvénykönyve 
b) Mózes kőtáblái  
c) Tizenkét táblás törvény (lex duodecim tabularum) 
d) Manu törvényei (indiai vagy hindu jog) 
e) Justinianusi törvénykönyvek  
f) „Római jogi alapfogalmak” 
 
2) Középkori jogtörténeti események (főként magyar vonatkozások)  

 
a) Annales és krónika  
b) Aranybulla 
c) Boszorkányság 
d) Corpus Juris Hungarici 
e) Hiteleshely 
f) Inkvizició 
g) Investitura 
h) Mezőváros 
i) Nádor (nádorispán) 
j) Oklevelek 
k) Ősiség 
l) Pallosjog 
m) Privilégium 
n) Tripartitum  
o) Úriszék 
p) Váradi regesztrum 
 
3) Több korszakot érintő fogalmak 
 
a) Asylum  
b) Common law jogcsalád  
c) Deportálás 
d) Földesúri jog  
e) Jogpozitivizmus 
f) Kánonjog (ius canonicum) 
g) Morganatikus házasság  
h) Mundium 
i) Muzulmán jog 
j) Örökbefogadás 
k) Perjog  
l) Szent Korona-tan 
m) Természetjog 
 



 3

II. Rész: Az állam eredete és az államtudomány története          37. 
 
 

1) Az állam létrejöttének elméleti magyarázatai 
2) Az állam funkciói 
3) Az állam keletkezése 
4) Az állam és a jog kialakulásának eltérő útjai (prekapitalista társadalmi 
gazdasági formák) 
5) A modern polgári (politikai) állam kialakulása 
6) Az államok osztályozása 
7) Az állam- és jogtudomány 
8) Az állam igazgatása (Közigazgatási jog) 

 
III. Rész: Az alkotmányozás története    48. 

 
1) Az alkotmány fogalma 
 
2) Az alkotmányeszme létrejötte 
 
a) Ókor, kora középkor 
(Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás)  
 
b) Késő középkor (XVI.-XVII. Század) vallási eredetű irányzatai 
(Luther, Kálvin, Althusius)  
 
c) Az alkotmányeszme megjelenése a XVII. század politikai filozófiájában  
(Hobbes, Locke, Spinoza, Grotius)  
 
d) Az alkotmányeszme kiteljesedése a francia felvilágosodás filozófiájában  
(Montesquieu, Rousseau) 
  
3) Néhány jelentősebb alkotmány 
 
Utrechti Unió (Németalföld) alkotmánya, Angol alkotmányozás, USA 
alkotmányos rendszere, francia alkotmányozás, a magyar történeti 
alkotmány, első világháború utáni alkotmányok, második világháború utáni 
modern alkotmányok, az alkotmányfejlődés mai jellemzői 

 
IV. Rész: A büntetőjog-büntetőbíráskodás története  59.  
 
1) Büntetőjog-büntetőbíráskodás általában 
2) A büntetőjog kialakulása 
3) A polgári kor büntetőjoga 
a) Büntető törvénykönyvek megalkotása 
b) klasszikus büntetőjogi iskola 
c) Kriminológia jellegű irányzatok 
d) Közvetítő iskola 
e) A polgári korszak büntetőjoga Magyarországon 
 
V. Rész: A „munkajog” történeti előzményei   66. 



 4

 
Függelék:         68. 
 

a) JUSTINIANUS CSÁSZÁR INSTITUTIÓI 
b) SZENT ISTVÁN KIRÁLY DEKRÉTOMAINAK MÁSODIK 

KÖNYVE. 
c) SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ 
d) AMERIKA TIZENHÁROM EGYESÜLT ÁLLAMÁNAK EGYSÉGES 

(FÜGGETLENSÉGI) NYILATKOZATA 
e) AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 

 
 
Irodalomjegyzék  

 



 5

 
 

Bevezetés  
 
 
 
 

 
A jogi asszisztens képzés céljára összeállított anyag természetesen nem 
kíván olyan átfogó ismereteket adni, mint a jogi egyetemi képzés Római 
jog, Egyetemes Állam és Jogtörténet és a Magyar Állam és Jogtörténet 
stúdiumainak tankönyvei.  
Az összeállítás a megadott követelményi rendszeren belül elsősorban azokat 
a részeket emeli ki, melyek a jogi műveltség részének is tekinthetők vagy a 
hallgatók későbbi tanulmányaihoz is kapcsolódnak.  
A jogtörténet és az Európai Uniós jog későbbi megértését megkönnyítendő, 
a jogtörténeti fogalmak között a kánonjogon kívül, az úgynevezett 
„összehasonlító jog” tudományának néhány fogalma is (pl. muzulmán 
jogcsalád) megtalálható.  
Az államjogi résznél elsősorban azok az állam- és jogfilozófiai szerzők 
művei szerepelnek, akik az alkotmányozás eszméjének kimunkálásában 
maradandót alkottak. 
A jogtörténeti ismeretek szükségszerű részének kellene lenni, hogy a 
hallgatók betekintést nyerjenek az eredeti jogforrások „légkörébe”. Erre 
természetesen egy rövid tanfolyami jegyzet nem adhat igazi lehetőséget. 
Függelékként ezért csak néhány kivonatos melléklet szerepel. 
A Justinianusi törvénykönyvek kihatása a mai polgári jogokban is 
kimutatható. A rendkívül terjedelmes műből csak a keletkezését felvázoló 
rövid bevezetést és a tartalomjegyzékét tartalmazza a függelék 
A magyar államalapítás és hazánk történetében kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak Szent István Király törvényei. E törvények betekintést adnak a 
feudális középkor védett jogi tárgyairól. 
Terjedelmi okokból a melléklet ugyancsak nem a teljes törvényt, hanem 
csak néhány, ma is érdeklődésre méltó részt tartalmaz. A másik függelék 
Szent István király intelmei Imre herceghez szintén kivonatos anyag, de 
bepillantást enged királyunk gondolatvilágába és a hatalomgyakorlásához 
adott tanácsokon túlmenően, örök emberi, erkölcsi értékeket fogalmaz meg. 
Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata szorosan 
kapcsolódik a jegyzetben ismertetett alkotmányokhoz, az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata pedig a jogállami törekvések követendő mintáját 
foglalja össze.  
 

 
 

Budapest, 2011. augusztus                                            dr. Bednay Dezső 
                                                                                                 szerző 
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I. Rész: A jogtörténet néhány fontosabb 

fogalma    
 
 
1) Ókori jogtörténeti események (kb. időrendi sorrendben) 
 
 
a) Hammurabi törvénykönyve 
 
 
Mezopotámia már az Óbabiloni Birodalom Hammurabi (Kr. e. 1792-1750) 
általi megalapítása előtt is igen fejlett gazdasággal, kultúrával és társadalmi 
élettel rendelkezett, így az ezeket szabályozó jog is már viszonylag 
fejlettnek volt mondható. Már az egymástól elszigetelt sumér városállamok 
is bírtak ahhoz hasonló jogszabálygyűjteményekkel, mint amilyet 
Hammurabi is összeállíttatott, ám ezek nem, vagy csak rendkívül 
töredékesen maradtak ránk, 
Hammurabi az egyesült Babilónia első királya Kr. e. 18. században élt. 
Nagyformátumú uralkodóként egyesítette a dél-mezopotámiai 
városállamokat és megalakította az Ó-babiloni birodalmat.  
A mitológia szerint Hammurabi, Babilónia királya a főistentől, Marduktól 
megkapta az „igazság pálcáját”, mellyel szert tett a törvényalkotó és a bírói 
hatalomra. 
Kőbe vésett törvényoszlopát, a több mint két méter magas diorit követ nem 
Babilonban, hanem országától messze keletre Susában találták meg 1902-
ben, ahová az elámi hódítók hurcolták. 
Ez a 282 szakaszból álló jogi emlék az egyik legrégibb törvénykönyv. 
Hammurabi törvénykönyve elterjedt neve ellenére valójában nem is 
törvénykönyv (kódex), hanem jogesetek gyűjteménye. Hatását fokozta, 
hogy a birodalom minden templomában felállították, hogy az embereket 
eligazítsa a vitás ügyekben. 
A törvénykönyv első része közjogi jellegű, a második jóval terjedelmesebb 
rész vegyesen tartalmaz vagyoni viszonyokkal, házassági joggal és 
büntetőjoggal kapcsolatos kérdéseket. 
 
Törvénykönyvben a büntetőjog területén tálió elve (köznyelven szemet-
szemért, fogat fogért) is megjelenik. Megjegyzendő, hogy a szemet-szemért 
kifejezés a Bibliából ered.   
a szem elpusztítását,  
a csonttörést és  
a fog kiütését rendelték hasonló sérelem okozásával büntetni: 
Egy speciális helyzetre speciális, tálió-szerű büntetést ír elő, amikor 
kijelenti, hogy „ha egy szabad ember házában tűz üt ki, egy szabad ember, 
aki oltásra jött, a ház gazdájának holmijára vetette szemét, és a ház 
gazdájának holmiját elvette magának: ez az szabad ember ugyanebbe a 
tűzbe vettessék” 
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A táliótól meg kell különböztetni a tükörbüntetéseket, amelyek esetében 
szankcióként nem azt a testrészt kell elpusztítani, amelynek sérelmét az 
elkövető okozta, hanem azt, amellyel a bűncselekményt elkövette. 
Így például, ha valaki megtagadja (nevelő)apját vagy (nevelő)anyját, nyelvét 
ki kell vágni, másrészt, ha valaki megüti apját, valamint ha a földmunkás a 
rá bízott vetőmagot vagy takarmányt ellopja, az ilyenek kezét le kell vágni. 
 
A Törvénykönyv különböző formákban 34 cselekményre írja elő a 
halálbüntetést; a leggyakrabban (nyolc esetben) tulajdon elleni, illetve (hat 
esetben) nemi bűncselekményekre rendeli ezt a szankciót kiszabni. 
 
Ha egy férfi egy házas nővel paráználkodik, akkor mindkettejüket vízbe kell 
fojtani, feltéve, hogy a megcsalt férj ezt kívánja; ha valaki egy eljegyzett 
leányt megerőszakol, a férfit meg kell ölni; ha pedig egy nő elhanyagolta 
férjét és nem teljesítette hitvesi kötelezettségeit, őt szintén vízbe kell fojtani. 
A nemi bűncselekmények mellett súlyos bűnnek számított a rabszolga 
megszöktetése és az ezzel kapcsolatos összes egyéb deliktum is, hiszen a 
termelés tetemes részben a rabszolgamunkán nyugodott (olyannyira, hogy 
nemcsak a magánszemélyeknek, hanem az államnak és az egyháznak is 
voltak rabszolgái). 
Természetesen a gyilkosság szintén halállal volt büntetendő, bár magáról az 
előre kitervelt, szándékos emberölésről – feltehetőleg a büntetés nyilvánvaló 
és mindenki által közismert volta miatt – a Törvénykönyv csak áttételesen 
szól. 
Hammurabi kifejezetten rendelkezik a gondatlanságból elkövetett 
emberölésről, e törvényhelyben a tálió elvéhez való sajátos, a végletekig 
eltúlzott ragaszkodás figyelhető meg. 
„Ha egy építész által épített épület összedől és a tulajdonos halálát okozza, 
akkor őt magát is halállal sújtják, ha pedig a tulajdonos fia hal meg, akkor 
az építész fiát kell megölni.”  
 
Közismert, hogy az ókori társadalmakban a társadalom tagjai között élésen 
elkülönült a szabad emberek és a rabszolgák csoportja.  
Babilonban már egy harmadik csoportot is megkülönböztethetünk, az ún. 
félszabad státusú embereket, a muskenumokat (pl. a palota vagy a templom 
szolgálatába szegődött mezőgazdasági munkások, a kereskedők, iparosok és 
a katonák egy része). 
Hammurabi törvénykönyvének gyakran idézett szabálya az orvos 
felelőssége. 
„Ha az orvos meggyógyítja műtétjével egy szabad ember szemét, gyógyítási 
díja tíz siquim, míg ha ezt egy „félszabad embernél” éri el, úgy öt siquim, 
rabszolga esetében pedig a gyógyítás csak két siquim lehet. Ám, ha az orvos 
halált vagy nehezen gyógyuló sebet okoz, akkor szabad ember esetében a 
kezét kell levágni, míg rabszolga esetében másik rabszolgával kell pótolni a 
sértettet.”  
Így a társadalmi hierarchiának megfelelő árszabályozás is jelen van, a 
felelősség formájaként pedig a tálió. 
Hammurabi törvényeinek nagy hatása volt az ókori kelet népeinek 
jogfejlődésére. 
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b) Mózes kőtáblái (Kr. e. 12. sz.) 
 
Az ókori zsidó felfogás szerint a jog istentől ered, vagyis a jog felsőbb 
értékeket és normákat közvetít az ember számára. A Kánaánban 
megtelepedett zsidók mindennapjait a mózesi törvények szabályozták, 
amelyek a hagyomány szerint 613 parancsolatot és tilalmat tartalmaztak. Az 
első és legfőbb isteni legitimitással rendelkező jogforrás a mózesi Tóra volt, 
mely liturgikus és civil törvényeket (mispatim) egyaránt közöl. 
A Mózes közvetítésével – két kőtáblára vésve – a zsidó népnek 
adományozott Tízparancsolat (Dekalógus) Istentől származó jogi normák 
gyűjteménye.  
A hagyomány szerint a Tízparancsolat kettős kőtábláját az Istennel való 
szövetség megkötését szimbolizáló frigyládában őrizték.  
E törvények nemcsak vallási-világnézeti előírásokat tartalmaztak, de 
büntetőjogi, családjogi és szociális értékeket is közvetítettek (Mózes II. 20. 
2-17).  Az ott megfogalmazott normák, mint („Ne legyen más istened rajtam 
kívül!”, „Tiszteld apádat, anyádat!”, „Ne ölj!”, Ne lopj!”, „Ne 
paráználkodj!” nemcsak a zsidóság, hanem utóbb a zsidó-keresztény 
civilizáció számára is jogi, morális zsinórmértékül szolgáltak. Klasszikus 
értelemben természetesen nem tekinthető törvénykönyvnek a 
Tízparancsolat, hiszen nem törekszik teljességre, de lényegében még 
szankciókról sem rendelkezik. Elvárásokat, követelményeket rögzít, 
amelyekkel bizonyos magatartásoktól eltilt, míg mások megtételére 
kifejezetten utasít. Az írott jog, a Törvény tehát isteni eredetű, s ebben a 
megközelítésben a Mózes által közvetített Tízparancsolat a természetjog 
egyik megnyilvánulásának is tekinthető 
 
 
c) Tizenkét táblás törvény (lex duodecim tabularum) 
 
A régi római jog legfontosabb jogforrása. Kr. e. 451-450-ben keletkezett, az 
addig íratlan római jog legfontosabb szabályainak írásba foglalásaként. 
Keletkezéskor fa-, majd utóbb kő és bronztáblára vésett tizenkét kőtábla a 
történelmi adatok szerint még a Kr. u. 3. században is ki volt téve a 
fórumon. Eredeti szövege ugyan nem maradt fenn, de későbbi irodalmi 
művekben idézett töredékei alapján, szövege viszonylag jól rekonstruálható. 
Jellegzetessége, hogy a többi ókori törvénykönyvvel (kódex) ellentétben 
nem elsősorban büntetőjogi, hanem jelentős mértékben aprólékos magánjogi 
szabályokat tartalmaz. A Iustinianusi kodifikáció alkalmával minden 
korábbi jogszabállyal együtt helyezték hatályon kívül. 
 
 
d) Manu törvényei (indiai vagy hindu jog) 
 
 
Manu törvénykönyve az ókor egyik leghíresebb jogszabálygyűjteménye, 
ugyanakkor a hindu vallás megismerésének az egyik legjelentősebb forrása 
is egyben, mely a világi előírásokon kívül nagyobb részben a 
brahmanizmus, kisebb részben a hinduizmus főbb vallási parancsait is 
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tartalmazza. Keletkezésének idejére vonatkozóan nincsenek pontos 
információink; maga a mű feltehetőleg valamikor a Kr. e. II. századtól a 
Kr.u. II. századig terjedő időszakban jött létre. Eddig ismert eredetijét a Kr. 
u. 3-4. században foglalhatták írásba. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
maguk a szabályok is ugyanekkor keletkeztek volna, azok valószínűleg 
jóval régebbiek; A Manu törvénykönyvében található előírások tehát egy 
folyamatos, mintegy két-két és fél évezredes fejlődés termékei, amelyeknek 
pusztán az írásba foglalása (illetve talán azok kiegészítése és rendszerezése) 
történt a fenti időintervallumban. 
Manu törvénykönyve, a Manava dharmasásztra eredetileg pusztán egy 
védaiskola belső használatra szánt parancsgyűjteménye volt, hatálya ezért a 
tanítványokon túlra nem is terjedt ki. Az általánosan elterjedt tévhittel 
ellentétben az iskola nem a mitológiai Manuról, Brahma isten fiáról kapta a 
nevét, hanem alapítójáról, egy Manu nevű emberről. Manu tehát valóságos, 
élő személy volt, és a törvénykönyv összeállítása feltehetőleg már az ő 
idején megkezdődött (és talán be is fejeződött). 
Az óindiai társadalom sok évszázados tapasztalatait (szokásjogát) és vallási 
eredetű szabályait foglalta magába, de még a háborúskodás szabályait is 
érinti. Előírja például, a háborúk során a békés lakosság életét és javait 
kímélni kell, egyúttal megtiltotta a tüzes nyilak és a mérgezett lándzsák 
használatát. 
A keleti despotizmust jellemző kegyetlen megtorlás intézményesítése 
mellett az adásvételt (csere), a munkavégzést és az öröklést is szabályozta.  
Tévhit azonban, hogy ez a törvénykönyv (pontosabban annak jogi része) az 
ókor „legvéresebb” jogi kódexe lett volna. Az igaz, hogy sok 
bűncselekményre írt elő halálbüntetést, és az is, hogy ezeknek változatos és 
meglehetősen brutális formáit ismerte, azonban e törvények semmivel nem 
voltak kegyetlenebbek, mint az ókor más országainak és népeinek büntető 
jogszabályai. 
A Törvénykönyv a büntetések négy fajtáját ismeri: a pénzbüntetést 
(„pénzbírságot”), a száműzetést, a szabadságvesztést (a legkevésbé tipikus), 
és a testi büntetéseket, köztük a halálbüntetést. 
Ami konkrétan a halálbüntetést illeti, annak Manu többféle végrehajtási 
módját ismerte. Ezek közé tartozott például a karóba húzás, a vízbe fojtás, a 
száraz fűből rakott tűzben való megégetés, az elefántokkal agyontapostatás, 
a kutyákkal szétszaggatás, az izzó vaságyon elégetés vagy az „egyszerű” 
lefejezés. 
Halál járt a házasságtörés főbenjáró eseteiért is. Ezek közé tartozott már az 
is, ha egy idegen ember másnak a feleségét egy falun kívüli helyen (például 
erdőben) megszólította, ha valaki más feleségének ajándékot adott, ékszerét 
vagy ruháját megérintette, ezekben az esetekben ugyanis a férfi részéről a 
házasságtörési szándékot vélelmezni kellett. 
Kegyetlen végrehajtási módot rendelt a Törvénykönyv mindazok számára, 
akik bármilyen tényleges házasságtörést követtek el, „Amelyik pedig 
megcsalja a férjét … azt kutyákkal [szakíttassa szét és] falassa fel a király 
egy olyan helyen, melyet sokan látogatnak; a férfi-bűnöst pedig égesse meg 
izzó vaságyon; és [a hóhérok] folyton helyezzenek alája fahasábokat; ott 
égjen meg a gonosztevő.” 
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Az indiai vagy hindu jogban a különböző kategóriákhoz tartozó embereknek 
sajátos jogaik, kötelességeik, sőt erkölcseik is vannak, s ez egyben 
meghatározott hierarchiát is jelent a különféle kategóriák (kasztok) között.  
Az indiai kasztrendszer egyházi és világi jogának zárt egységbe foglalásával 
megnehezítette a hindu jog későbbi fejlődését. 
 
Az emberek magatartására vonatkozó szabályokat Indiában a sásztrák vagy 
szutrák („tankönyvek”) fejtették ki.  
A magatartást meghatározó indítékoknak, „életcéloknak” megfelelően a 
sasztrák (szutrák) több csoportba oszthatók: 
 
 dharma (törvény vagy erény) tudománya arra tanítja az embereket, 
milyen magatartást kell tanúsítani, hogy a túlvilágon elnyerjék jutalmukat; 
 
 artha (érdek) tudománya a célszerűség és a politika területe. Ez az 
embereket meggazdagodásra, az uralkodókat pedig a kormányzás 
művészetére tanítja; 
 
 káma (érzéki vonzalom, élvezet) a „gyönyör” tudományát részletezi. 
Ennek legfontosabb műve a 3-4. században Vátszjájána által alkotott Káma-
szútra évszázadokig lényeges szerepet jelentett a hindu oktatásban. A mai 
európai ember számára meglepőnek tűnhet, hogy e mű korában olyan 
jellegű munkának számított, mint azok a szutrák, amelyek a magánélet 
szertartásairól, az áldozati oltár geometriailag szakszerű kijelöléséről, vallási 
és jogi hagyományokról vagy épp a helyes kiejtésről szóltak; 
 
 móksa (megszabadulás) tudománya a hindu vallás, filozófia (főként a 
jóga) megváltás fogalma. Megváltáskor az ember önmagát szabadítja meg a 
világban való újjászületések fájdalmas körforgásából. 
 
A hindu pozitív jog valójában többé-kevésbé a hinduizmus elméletétől 
irányított szokásjog.  
A szokás helyett a hindu pozitív jog adott esetben egy másik forrásra is 
támaszkodott, ez a méltányosságon és az értelmen alapuló szmriti („erkölcsi 
példa”).  
A szmritik megmutatják az embereknek, hogy hogyan cselekedjenek, a 
bíráknak, hogy hogyan döntsenek lelkiismeretük, az igazság, a 
méltányosság szerint, ha egy szigorú törvény nem ír elő számukra más 
parancsot. Manu törvényei is azt ajánlják, hogy kétség esetén a belső 
elégedettségre kell hagyatkozni. 
Szmritinek számít sok olyan szöveg is, mely csak részben oktató, 
túlnyomórészt azonban elbeszélő tartalmú.  
Ide tartozik a Mahábháráta, mely Bháráta király leszármazottjainak harcait 
beszéli el. 
Másik híres eposz a Rámájána, mely a hős Ráma életéről és a feleségét 
elrabló démonkirállyal való küzdelméről szól. 
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e) Justinianusi törvénykönyvek  
 
A 16. század óta összefoglalóan Corpus Iuris Civilisnek („római jognak” is 
nevezik). 
Justinianus keletrómai császár 527-től 565-ig uralkodott. Politikájának fő 
célja a római birodalom régi nagyságának helyreállítása volt. Ennek 
keretében személyes irányítása mellett ment végbe a római jog 
kodifikációja. Justinianus („a soha nem alvó császár”) irányítása és 
Tribonianus közvetlen vezetése alatt a kodifikációt bámulatosan rövid idő 
alatt hajtották végre elméleti és gyakorlati jogászokból álló bizottságok. 
A justinianusi törvénykönyvek rendezett formában tartalmazzák a római jog 
legértékesebb részét, tartalmilag pedig a legjelentősebb jogforrások. A 
római jognak ez a monumentális gyűjteménye a római jogrendszer addigi 
eredményeinek összefoglalása, de egyben a római jog lezárt egésszé való 
merevülésének is a jele. A justinianusi törvénykönyvek megismerése 
indította el később a glosszátorok és követőik munkássága révén a modern 
európai jogtudomány fejlődését.  
A Codex Justinianus eredetileg három, illetve egy később hozzá kapcsolódó 
negyedik részre tagolható: 
 
 Constitutiók 
Először a Hadrianus óta keletkezett több mint 4600 császári rendeletet 
gyűjtötték össze 12 könyvben.  
 
 Digesta 
Iustinianusi törvénykönyvek legbecsesebb része a Digesta, mely ötven 
tematikus rend szerint összeállított könyvből áll. A Digesta 39 jogtudós 
közel 2000 könyvéből tartalmaz, sokszor csak néhány sorból álló, de 
gyakran hosszabb kivonatokat (ún. fragmentumokat). A Kr. u. 3. század első 
évtizedeiben működött római jogtudós Ulpianus műveiból vett töredékek 
teszik ki a Digesta kb. egyharmad részét. A Digesta 533-ban lépett hatályba, 
a császár ezután tiltotta a Digestán kívüli jogtudósi iratokra való 
hivatkozást, s azt is, hogy a műhöz magyarázatokat fűzzenek.  
 
 Institutiones 
Institutiones seu Elementa cím alatt jogi oktatás céljára egy törvényerővel is 
felruházott négy kötetes részt adtak ki. A mai római jogi tankönyvek is 
többnyire ennek rendszerét követik.  
 
 Novellák 
A kodifikáció befejezését követően a bizánci jogtudósok által összeállított 
kiegészítéseket Novelláknak („új törvényeknek) nevezik. Ezeket már 
nagyobb részt görög nyelven adták ki.  
Megjegyzést érdemel, hogy modern értelemben a törvénykönyvek 
jelentősebb módosítását nevezi a jogi szaknyelv novelláknak. 
 
A justinianusi törvényművet a császár tilalma ellenére később kivonatolni 
kezdték. E kivonatok a VIII. századtól törvénykönyvek formájában 
jelentkeztek. Ezekben az egyre inkább leegyszerűsödő kivonatokban a 
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tudományos igény helyett, a korabeli árucsere viszonyokhoz igazodó 
vulgarizált fogalmak jelentkeztek.  
A XI. század végén Észak-Itáliában a fellendülő ipar és kereskedelem 
igényelte ismét a római jog által már kimunkált jogintézményeket. 1080 
körül Bolognában egy Imerius nevű nyelvész alapított egy glosszátor 
iskolát. A glosszátorok hozzájutottak a Digesta egy teljes kéziratához és a 
szöveget mélyrehatóan vizsgálták, elemezték. Megállapításaikat 
széljegyzetekkel, glosszákkal (innen ered az iskola neve) jelölték a releváns 
sorok szélén.  
Később kiemelkedő szerepet töltött be a glosszátorok közül Bolognában 
Bulgarus és a dél-franciaországi egyetemen tanító Martinus. 
A glosszátorok később már hosszabb magyarázatokkal is ellátták a római 
jogi szövegeket őket kommentátoroknak nevezték. 
 
f) „Római jogi alapfogalmak” 
 
Ius civile (civiljog): A rómaiaknál eredetileg a római polgárokra vonatkozó 
jogszabályok összessége. Később a magánjog (ius privatum) 
szinonimájaként is használták. 
 
Ius commune (közös vagy közönséges jog): A római jogtudósok ezt a 
fogalmat több értelemben használták. A különböző államokban élő 
emberekre vonatkozó közös jogot is értették alatta. Ez a módosított 
formában tovább élő római jog jelentette a legtöbb európai állam 
magánjogát évszázadokon át, egészen a polgári törvénykönyvek 
megszületéséig. Ebben az értelemben a ius privatumhoz tartozik. 
 
Ius publicum-ius privatum:A római jognak a közjogra és a magánjogra 
való tagozódására használt kategória pár. 
A közjog a római állam helyzetére vonatkozott, a magánjog az egyén 
érdekeire. 
 
 
2) Középkori jogtörténeti események (főként magyar vonatkozások)  

a) Annales és krónika  

A középkori történetírás legkedveltebb irodalmi formái az eseményeket 
tárgyi és okozati összefüggések nélkül, szoros időrendben elbeszélő 
évkönyv és krónika voltak. A kettő külső alakja azonos, csak módszerükben 
különböztek. Az annalista évről évre folytatólagosan, közvetlen tapasztalat 
alapján jegyzi fel saját kora eseményeit. A krónikás régebbi írott forrásokból 
és szájhagyományból állítja össze és szedi évrendbe az eseményeket. Az 
évkönyv önállóbb és megbízhatóbb, a krónika egységesebb. 

 
b) Aranybulla 
 
A II. András király által kiadott Aranybulla (1222) a magyar állam- és 
jogtörténet jelentős eseménye. Neve onnan ered, hogy a király a fontosabb 
kiváltságleveleket aranypecsétjével erősítette meg, ezért a későbbiekben az 
egész okmányt Aranybullának hívták. Sokan rokonítják az angol 
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alkotmányfejlődés szinte egy időben megalkotott Magna Chartájával 
(1215). 
Az Aranybulla egy komoly tömegmozgalom hatására született meg és a 
magyar nemesség XIII. századra kialakult jogállását rögzítette, így a 
személyes szabadságjogot, az adómentességet, valamint az ellenállás jogát a 
király törvénytelen aktusaival szemben.  
A kiváltságok biztosítására a híres XXXI. Cikkely, az ún. ellenállási záradék 
(ius resistendi) 
Kimondja, hogy ha a király nem tartaná meg az Aranybullában mondottakat, 
akkor az ország jobbágyurainak és nemeseinek a hűtlenség vétke nélkül 
jogában áll ellentmondani és ellenállni. 
Az Aranybullában megfogalmazott „ius resistendi” a szokásjogi úton 
kialakult magyar rendi alkotmány lényeges eleme volt, később a nemzeti 
függetlenségi küzdelmek egyik hivatkozási alapja lett. A polgári korban a 
Habsburg-ház ezt a jogszokást is igyekezett megkerülni, és Magyarországot 
az örökös tartományok közé sorolni. 
 
c) Boszorkányság 
 
A Boszorkány a néphit szerint természetfeletti hatalommal felruházott, 
bűbájos, varázsló személy, aki ártatlan emberek életét megrontja.  
Olyan lény, aki az emberi személy és a természetfeletti hatalom között áll, 
tevékenysége a mágia köré csoportosul. 
A középkori ember hitte, hogy gonosz démonok és varázslók tömege 
leselkedik rá, és félt a male-ficiumtól, azaz a kárt, bajt okozó varázslástól. A 
világ jelenségeit természetfeletti erőkkel, Isten, a szentek, az angyalok és a 
gonosz lelkek cselekedeteivel magyarázta. Hitte, hogy Istent, az ő angyalait 
és a szenteket imával, vezekléssel, egyházi szertartással maga felé tudja 
hajlítani, s a rossz szellemeket is lehet befolyásolni varázslással. 
A közhiedelem szerint a boszorkányok minden évben május 1-jén 
ünnepséget rendeztek, ez volt az ún. Walpurgis-éj. 
A középkori Európában a boszorkányok tervszerű és kegyetlen üldözése a 
XIV. század közepe táján vette kezdetét, egy évszázaddal később már 
valóságos járvánnyá lett a boszorkányoktól való félelem. VIII. Ince pápa 
1484-ben keresztes hadjáratot is meghirdetett ellenük. Jacob Sprenger és 
Heinrich Institoris domonkos rendi szerzetesek, inkvizítorok. 
1486-ban megírták a Malleus Maleficarum („Boszorkányok pörölye”) című 
művüket. Ezt szinte egész Európában a perek „forgatókönyvének” 
tekintették. A kor fanatikus légköréből fakadó téveszmék jellegzetes 
példája, hogy egy boszorkányperben egy „hétköznapi” alibi sem segíthetett, 
mert a boszorkányok egyszerre több helyen is képesek jelen lenni.  
A boszorkányperek büntetőjogi alapja az istenkáromlás és a társadalmi 
veszélyesség volt. A boszorkányságot bizonyítandó különböző „próbáknak” 
vetették alá a vádlottat. Először is leborotválták egész testét, nehogy 
valamilyen démon elbújhasson a szőrzetében. Majd ördögi jelet, stigma 
diabolicumot kerestek rajta, mely érzéketlen a fájdalomra, és nem vérzik. 
Ennek megtalálásához hegyes tűvel szurkálták végig az áldozatot. A 
vízpróba során a vádlott jobb hüvelykujját összekötötték a bal 
nagylábujjával, majd keresztbe is, aztán vízbe vetették. Ha elsüllyedt, 
ártatlan volt, ha nem, akkor bűnös, hiszen emberi lény nem marad fenn a 
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vízen. A kínzásra egyre kegyetlenebb módszereket és eszközöket 
fejlesztettek ki. Ilyen volt pl. a nyújtás kínpadon, a hüvelykszorító, a 
körömletépő, a spanyolcsizma, az izzó vasak és fogók, a csigahúzás, 
gyakran súlyokkal. Ha a vádlott kényszer alatt sem vallott, biztosra vették, 
hogy az ördög hatalma alatt áll. Az így kicsikart vallomást a kivégzés elején 
részletesen felolvasták a nép előtt. Ezzel megalapozták az egész eljárás 
legitimitását, és erősítették a nép hitét a boszorkányokban. A kivégzés nagy 
látványosságnak számított, harang- vagy trombitaszó figyelmeztette a 
lakosságot az eseményre. Az ítéletvégrehajtás költségeit – csakúgy, mint a 
teljes per és a vallatás költségeit – az áldozat elkobzott vagyonából fizették, 
vagy annak családjára hárították. Az áldozatok száma bizonytalan, mert sok 
irat elveszett, és sokszor nem is volt per – a megijesztett, babonás lakosok 
gyakran maguk hajtották végre az ítéletet. Szerény számítások szerint is 
közel egymillió boszorkányt végeztek ki, egyes becslések szerint tényleges 
számuk ennek akár kilencszerese is lehetett. 
A régi magyar büntetőjog a boszorkányoknak két csoportját különböztette 
meg, az elsőbe tartoztak a maleficusok (bűvölők, rontók, méregkeverők 
stb.), a másodikba a strigák, akik az akkori közhit szerint az ördöggel 
cimboráltak, vele fajtalankodtak, állattá változtak stb. Szent István teljes 
szigorral az előbbieket üldözte. A magyar történelem egyik kiemelkedő 
királya Könyves Kálmán (1068-1116) jogalkotásáról is ismert. Mint 
törvényhozó enyhítette Szent László király különösen szigorú törvényeit. 
Kálmán magyar király sokat idézett mondata „A boszorkányok után, 
minthogy ezek nincsenek, egyáltalán ne is nyomozzanak” nem a 
boszorkányok általános létezését tagadta, csak a strigákét, a boszorkányok 
másik csoportjába tartozó maleficusok felelősségvonása továbbra is 
megtörtént. Több boszorkány ügyben folyt istenítéletről tanúskodik a Váradi 
regesztrum.  
A nyugat-európai mintához hasonló 16-18 századi boszorkányperekre 
Magyarországon is számos példát találunk. 
A hazai joggyakorlat nem tekintette kivételes bűnnek a boszorkányságot, 
ugyanúgy járt el, mint gyilkosság esetén. Néhol ugyan előfordult, hogy 
vízpróbára került sor, de a Nyugat-Európában népszerű kegyetlen 
kínzásokat nem alkalmazták. Nem egyházi bíróság elé állították a 
vádlottakat, hanem világi ítélőszékek, a megyei és városi hatóságok, a 
pallosjoggal rendelkező intézmények és uradalmak úriszékei ítélkeztek a 
feltételezett boszorkányok felett. A magyarországi vádlottak között 
mindössze egy nemesasszony volt, polgár is csak kevés. 
Még a 18. század elején is elhangzottak: szélsőséges vádak: egy hetvenéves 
nagyszebeni nőt például a Sátánnal való közösüléssel vádoltak és azzal, 
hogy „éjjel-nappal kirepül”. Lefejezték és máglyán elégették. 
Az első teljesen fennmaradt peres aktájú boszorkányper 1656-ban volt 
Kolozsvárott, az utolsó 1768-ban Sopronban. A boszorkányperekben 
Magyarországon az eljárások rendes bíróságok előtt folytak. Fő bizonyító 
eszköz a vízpróba volt, mely szerint a folyóban elmerülteket ártatlanoknak, 
a víz színén úszókat bűnösöknek tartották. A halálraítélteket rendszerint 
nálunk is máglyára vetették. Szegeden 1728-ban egyetlen napon 13 
boszorkányt égettek meg, a később éppen erről boszorkányszigetnek 
nevezett Tisza parton. 
Mária Terézia tiltotta be Magyarországon a boszorkánypereket. 
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d) Corpus Juris Hungarici 
 
Magyarországon az 1514. évi majd az 1525. évi országgyűléseken 
elrendelték a királyi dekrétumok összegyűjtését és erre bizottságot küldtek 
ki. Ennek ellenére törvényeink első gyűjteményes kiadása magánosok 
munkája volt (Zsámboki János, Mosóczy Zakariás és Telegdy Miklós). Ezek 
a gyűjtemények építettek Werbőczy István Hármaskönyvére.  
Az 1696-ban Szentiványi Márton nagyszombati jezsuita nyomdaigazgató 
által kiadott gyűjtemény viseli először a Corpus Juris címet. 

 
e) hiteleshely  
A hiteleshely 1874 előtt lényegében a mai közjegyzői hivatalt 
helyettesítette, közhitelű pecséttel bírt, tanúságukat, okleveleiket az állami 
hatóságok is elismerték.  
A magyar közhitelű írásbeliség egyik szerveként részben természetes vagy 
jogi személyek megkeresésére, részben hatósági megbízásra közhitelű 
oklevelet állítottak ki.  
Tevékenységük a 13. században alakult ki és 1874-ig állt fenn.  
Hiteleshely működött a székes- és társaskáptalanok mellett, több bencés, 
premontrei és keresztes konventben. Egy-egy hiteleshely meghatározott 
területen fejthette csak ki külső parancsra végzett tevékenységét. A 
középkorban három országos hatáskörű hiteleshely volt: a budai káptalan, a 
fehérvári káptalan és a fehérvári keresztes (johannita) konvent.  
A hiteleshelyek intézménye középkori eredetű, jelentőségük az újkorban 
egyre csökkent. 
 
f) Inkvizició 
 
Az inkvizíció elnevezés a magyar feudális jogban a tanúvallatást, 
kihallgatást, nyomozást jelentette.  
Nem keverendő össze a szent inkvizícióval (eretnekek és boszorkányok 
kinyomozására és kiirtására az 1215. évi IV. lateráni zsinat által létrehozott 
törvényszék). A szent inkvizíció az eljárást titkosan folytatta le, a vádló és a 
tanúk nevét titokban tartották. A szent inkvizíció eljárásánál, ha a vádlott 
tagadta az eretnekség vagy a boszorkányság vádját, vele szemben tortúrát 
alkalmaztak. Az inkvizíció Spanyolországban csak 1834-ben szűnt meg. 
 

g) Investitura 

A püspök vagy más egyházi méltóság beiktatása, javadalom elfoglalása. Az 
invesztitúraharc a római pápák és a német- római császárok hatalmi harca a 
11-13. században, amely arra irányult, hogy melyiküket illeti meg az új 
püspökök kinevezésének a joga 
 
 
h) Mezőváros 
A 14–15. század fordulóján vált külön ez a kategória a szabad királyi 
városoktól. Lakói főleg mezőgazdasággal foglalkozó, szabad parasztok 
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voltak, akik polgárosodásukért folyamatos küzdelmet folytattak a helyi 
földesurakkal, akik jobbágysorba akarták a lakókat taszítani. A századok 
során időnként (pl. Hunyadi Mátyás alatt) a mezővárosok száma növekedett. 
Jellegzetes mezővárosi lakosságnak számítottak az alföldi civisek, akik 
átmenetet képeztek a parasztság és a polgárság között, köztük sok jómódú 
iparos is volt.1828-ban a Magyar Királyságban 692 mezőváros létezett. Az 
1870-es évektől kezdve az ún. községi törvények hatására a mezővárosok 
nagy részéből község, kisebb részéből rendezett tanácsú város, míg egyes 
sikeres városokból törvényhatósági jogú város lett. 

i) Nádor / Nádorispán/ Comes palatinus (latin) 

A rendi Magyarország legmagasabb közjogi méltósága, az ország első 
zászlósura. I. (Szent) István korától a királyi udvartartás vezetője. Nevét a 
szláv „na dvor span” (’udvar ispánja’) névből származtatják. A 12. századtól 
igazságszolgáltatási, közigazgatási és hadi ügyekben a távol lévő király 
helyettese. Az Aranybulla (1222) már említi önálló bírói joghatóságát, 
amely az ország minden lakosára kiterjedt. A 14. századtól vidéki 
bíráskodása megszűnt, attól kezdve a királyi kúria egyik önálló bírája. A 15. 
századig változó számú ispánság tartozott hozzá.A rendek 1439-től 
igényeltek beleszólást személyének kijelölésébe, de országgyűlésen először 
1447-ben választottak ~t. jogkörét az 1485. évi I-XII. tc. szabályozta, 
amelyet Hunyadi Mátyás fogadtatott el, elsősorban azért, hogy fia Corvin 
János trónra jutását biztosítsa. Szentesítette azt a kialakult gyakorlatot, hogy 
az uralkodó után a nádor második személy az országban, megkapta azt a 
jogot, hogy trónüresedés, vagy a király kiskorúsága idején összehívhassa az 
országgyűlést, és királyválasztásnál ő adhassa le az első szavazatott. A 
nádor lett a kiskorú király gyámja, az ország főkapitánya, legfőbb bírája, a 
király távollétében helytartója, a kunok és Dalmácia főbírája. Közvetített a 
király és a rendek között. Ha a király nem tudta vagy nem akarta fogadni a 
külföldi követeket, akkor ez a nádor feladata volt. A 16. századtól a rendi 
érdekek őreként a királyi hatalomtól függetlenített legfőbb országos tisztség, 
ezért a Habsburg-kormányzat próbálta szerepét visszaszorítani. 1608 után 
szerepe megnőtt, elnökölt az országgyűlésen, a 18. századtól a 
Helytartótanács és a hétszemélyes tábla ülésein. 1790–1848 között 
Habsburg főhercegek kapták meg a nádori méltóságot, közülük József 
főherceg a Habsburgok ún. nádori (vagy magyar) ágának a megalapítója lett. 
1848-tól nem választottak nádort. 1867 után a nádori méltóságot jogilag 
nem törölték el, de hatásköre ténylegesen a miniszterelnökre szállt. 
Jogkörének részbeni gyakorlója IV. Károly1916. évi koronázásán Tisza 
István volt utoljára. 
j) Oklevél (litterae, diploma) 
 
Meghatározott külső és belső formák szerint kiállított, valamely jogi tényt 
rögzítő, annak bizonyságául szolgáló középkori irat. Tágabb értelemben 
minden középkori iratot oklevélnek neveztek. Az oklevelek eredeti anyagát 
a papíruszt, a 8-10 századtól a pergamen váltotta fel, ezt a 13-14. századtól 
fokozatosan kiszorította a papír. Magyarországon az oklevelek jellemző 
kiállítási nyelve a XIX. Századig a latin. 
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Hazánkban a honfoglalástóla XII. századig a magyarság életében még a 
szóbeliség dominált, a tulajdonviszonyok, az igazságszolgáltatás, a 
közigazgatás egyaránt a szóbeliségre épültek, épp ezért ezt az időszakot a 
jogi szóbeliség korának is szokás nevezni. Csak a legfontosabb egyházi 
alapításokat, a nagy értékű adományokat foglalták írásba. A korszakban 
keletkezett oklevelek száma is csekély, Szent István korából például 
mindössze 31 maradt fenn. A ránk maradt okleveleknek a döntő többségét 
későbbi átirat tartotta fenn, és jó néhány kétes hitelű, illetve hamis akad 
közöttük. A 11. századból származik a legelső eredeti formában ránk maradt 
oklevelünk, a tihanyi apátság alapítólevele (1055). 
A 12. század fontos változása, hogy a királyi oklevelek mellett megjelennek 
a magánszemélyek által kiadott iratok is. Ezen oklevelek többségének a 
király pecsétje biztosított jogi hitelt. A korszak fontos változása, hogy az 
oklevéladók között megjelennek a legnagyobb tekintéllyel rendelkező 
egyházi intézmények (székeskáptalanok) is, amelyek e tevékenységük 
révén, hiteleshelyként az ország bírósági szervezetének fontos részévé 
váltak. A magyarországi oklevéladás és írásbeliség fejlődése szempontjából 
kiemelkedő jelentősséggel bírt III. Béla kancelláriai reformja, amely során 
egy önálló központi írószerv jött létre. A gazdasági élet fejlődése, a 
mindannapok egyre bonyolultabbá váló kapcsolatrendszere kényszerítő 
erővel hatott az írásbeliség elterjedésére. A királyi udvarban az oklevéladás 
egyes fázisait már külön szakemberek látták el, az oklevelet a jegyző 
(notarius) fogalmazta, az írnok (scriptor) írta le, a hitelesítést a pecsételő 
(sigillator) végezte, a munkát pedig a kancellár felügyelte. A 14. századtól 
kezdve már a tömeges oklevéladás jellemző.  

 
k) Ősiség 
 
A rendi Magyarország birtoklási-öröklési rendje, mely szerint az ősinek 
(öröklöttnek) minősülő vagyonban a lemenők öröklése a kötelező törvényes 
öröklés. A várományosok kihaltával a birtok visszaszállt a koronára. Az 
ősiséget az Anjou I. Lajos 1351-ben vezette be, megtörve a Szent Istvántól 
az Aranybulláig élő rendszert, mely szerint lemenő hiányában a 
leánynegyeden felüli vagyonról az utolsó tulajdonos szabadon 
rendelkezhetett. Az ősiség jogpolitikai indoka az volt, hogy a földbirtokok a 
régi családok kezében maradjanak. 
Az ősiség szabályai egészen 1848-1852-ig fennmaradtak.  
 
 
l) Pallosjog 
 
A pallosjog független bírói hatalom volt. Eredetileg a vármegyék 
birtokolták, majd egyes földesurak kiváltságként kapták, később a szabad 
királyi városok is. A földesúri hatóság a régi magyar jogban a főpapokat, 
egyházi testületeket (káptalanokat) és az előkelő nemeseket illette meg 
uradalmaik szolganépe fölött. A földbirtokos fölállíthatott egy akasztófát a 
birtokán, hogy ezzel is félelmetes hatalmára emlékeztessen mindenkit. 
Eredete a földesúri mentességet (immunitas, exemptio) biztosító 
kiváltságokra megy vissza, melyeket az Árpád-házi királyok adományoztak 
egyházi, majd világi előkelőknek, akinek uradalmaiban a királyi és 
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vármegyei hatóságok bírói cselekményeket nem végezhettek. A pallosjoggal 
rendelkezőnek joga volt büntetőügyekben ítéletet mondani és a bűntettet 
halálbüntetéssel is megtorolni, mely a nemeseknél lefejezést, a nem 
nemeseknél akasztást jelentett. A legsúlyosabb bűntettek, lopás, rablás, 
gyilkosság, gyújtogatás esetén a 13. századig a király nevében eljáró ispán, 
később a vármegyei törvényszék hozhatott halálos ítéletet. A földesurak és a 
városok ezt csak akkor tehették meg, ha kiváltságlevél formájában 
pallosjogot, másnéven „szabad ispánságot” kaptak az uralkodótól és a 
birtokukon történt a bűncselekmény vagy ott fogták el a tettest. A földesúr a 
joghatóságot maga vagy tisztjei által gyakorolta, vagy a jobbágyközségeit 
feljogosította az igazságszolgáltatás gyakorlására saját maguk által 
választott bírák útján. Ezek azonban súlyosabb bűnügyekben nem 
ítélkezhettek. Az Anjou-korban már a nemesi szabadsággal járó általános 
kedvezmény volt a földesúri hatóság, de halálos ítéletet a földesúr csak 
akkor hozhatott, ha a király pallosjogot adományozott részére, amit például 
a szabad és örökös grófok kaptak. A földesúri bíróságot úriszéknek hívták 
és tőle a megyei törvényszékhez lehetett fellebbezni. Az úriszéket eltörlő 
1848: IX. tc., a törvény előtti egyenlőség jegyében, a földesúri hatóságot és 
vele a pallosjogot is megszüntette. 
A földesurak pallosjogát akasztófa jelezte a birtok határán; a szabad királyi 
városok pallosjogát különféle hóhérjelképekkel ellátott jelvények jelezték, 
mint pallost tartó kéz, pallossal ellátott címerpajzs.  A hóhérpallost a 
bíróválasztás után a megválasztott előtt vitték az ünnepi menetben. 
 
m) Privilégium 
 
 
A feudalizmus jelentős jogforrása a privilégium (kiváltságlevél). A 
privilégium fogalmát tekintve a törvényesen megkoronázott király által 
bizonyos ünnepélyes alakban kiállított „oklevél”. Az oklevél rögzítette 
azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az uralkodó „átruház”, 
vagy a királyi hatalommal szembeni mentességként (immunitás) 
kiváltságként biztosít.  A privilégiumot a királyi udvar arra illetékes 
szervezet egysége (kancellária) állította ki, megfelelő előírásokat követve 
(pl. az oklevél formájának, szerkezetének, a pecséthasználatnak stb. szigorú 
szabályai voltak). Az oklevelek formáját ún. formuláskönyvek tartalmazták. 
Ezekben azok az iratminták is szerepeltek, amelyeket az ún. hiteleshelyek 
használtak a perbeli cselekmények rögzítésekor (pl. tanúbizonyítás során). 
Magyarországon a XIII-XIV. századig még nem alakul ki éles határvonal a 
privilégium és a törvény (decretum legis) között, mert látszatra mindkettőt a 
korlátlan királyi hatalom alkotta. A XV. század közepétől azonban már 
elválik egymástól a két jogforrás, mert a törvényt a király és az országgyűlés 
együttesen hozta, míg a privilégium kiadásában az országgyűlésnek 
semmilyen szerepe nem volt. 
A privilégiumot „örökérvényűnek” tartották, a törvényt viszont csak a király 
életében tekintették kötelezőnek.  
 
Még, ha egy későbbi törvény a privilégiummal érintett jogintézményt 
szabályozta is, de a törvénnyel ellenkező privilégiumot meg nem szüntette, 
akkor a privilégium érvényben maradt.  
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A privilégium érvényességi kellékei: 
 a törvényesen megkoronázott király adja ki; 
 a törvényekkel vagy mások jogaival ne ellenkezzen; 
 egy éven belül kihirdessék a vármegye közgyűlésén vagy a megyei 
törvényszéken; 
 az adománylevél szerint a birtokba való beiktatás is megtörténjen.  
 
A feudális jog a privilégiumokat két csoportba sorolta: 
 általános privilégium, melyet bizonyos népcsoportok (pl. 
Magyarországon a szászok, a székelyek vagy a kunok) vagy 
személyösszességek (pl. városok, céhek, egyházi testületek) kaptak; 
 különös privilégium, melyek egyes személyeket illettek meg (pl. nemes- 
és címeres levelek, birtokadományok, országos és hetivásár tartási engedély, 
vám alóli mentesség, pallosjog stb.) 
 
A privilégiumot ünnepélyes formában, hártyalapon, függő pecséttel ellátva 
(később könyv alakban) adták ki, a kancellárián pedig szövegét bevezették a 
királyi könyvekbe. 
Werbőczy felsorolta a kiváltságok megszűnésének eseteit, de szerinte ezt 
még az uralkodó is csak ésszerű okból tehette meg. 
 
 
n) Tripartitum – Hármaskönyv: Werbőczy István 1514.-ben készült jogi 
könyvének közhasználatú neve.  
 
Werbőczy István köznemesi származású jogtudós és politikus 1460 körül 
született. 1502-ben már országbírói ítélőmester, s mint ilyen alkotta meg a 
Hármaskönyvet. 
Mátyás Király halálát követő zavaros viszonyok következtében felerősödő 
jogbiztonság igénye fogalmazta meg az írott hazai jog iránti óhajt, hogy az 
ország régi szokásait összeállítsák.  
Ennek a törekvésnek az eredménye lett Werbőczy műve, mely a hazai élő 
jogot gyűjtötte össze, így az 1514. évi jobbágyság röghöz kötő 
rendelkezéseit (Dózsa parasztfelkelés) sem hagyhatta ki.  
A Tripartitum, mint neve is utal rá, három részből áll: 
– első a nemesi privilégiumok,  
– második az országos statútumok (a jogszabály régies elnevezése),  
– harmadik a városi és helyi statútumok és a bírói gyakorlat áttekintését 
tartalmazta. 
 
A Tripartitum a királyi szentesítés elmaradása folytán nem lett törvénnyé, a 
szokás azonban jogforrás erejével ruházta fel, s az idők folyamán a magyar 
köz- és magánjog megdönthetetlen tekintélyű törvénykönyvévé lett. 
A Tripartitumnak jelentős szerepe van a magyar alkotmányosság és az 
önálló magyar jogrendszer megmaradásában.  
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o) Úriszék 
 
Földesúri jogszolgáltató törvényszék. Hatásköre a birtokon élő saját 
jobbágyokra és a jobbágyok módjára ott tartózkodó birtoktalan szolgákra 
terjedt ki. Közbűncselekmények elkövetői felett csak akkor ítélkezhetett, ha 
volt pallosjoga. Az úriszéken ritkán ítélt személyesen a földesúr, a tárgyalást 
tiszttartóik vezették egy szolgabíró jelenlétében, fellebbezni a nemesi 
vármegyéhez, onnan a Kúriához lehetett. Az úriszéket 1848-ban törölték el. 
 
p) Váradi regesztrum 
 
1208-és1235 között lajstromba szedett tüzesvas-próba istenítéleteinek 
eseteit tartalmazta (a 389 ügy többsége 230 eset büntetőügy). E próbákon 1-
1,5 kg. súlyú tüzes vasat kellett megfogni, és mintegy kilenc lépésre elvinni. 
Polgári ügyekben általában szokásos volt a helyettesítés, de esetenként 
büntetőper esetén is más vitte a tüzes vasat (pl. betegek, öregek helyett). 
Gyakori volt, hogy az alperes a vaspróba kiállása helyett inkább beismerő 
vallomást tett. A próbát egyházi szertartás előzte meg, ennek időtartama 
feltehetőleg befolyásolta a vas hőfokát. A vasat vivő kezét a próba után 
begöngyölték, és a lepecsételt kötést néhány nap múlva bontották ki. Ha a 
kéz sértetlen vagy gyógyulóban volt ez a fél igazát tanúsította.  
1279-ben a budai zsinat már megtiltotta az egyháziak próbákon való 
közreműködését, ezt követően a perdöntő bajvívás (párbaj) szerepel fő 
bizonyítási eszközként. 
 
 
3) Több korszakot érintő fogalmak 
 
 
a) Asylum (menedékhely, egyházi menedékjog, diplomáciai 
menedékjog) 
  
Az asylum (menedékhely) intézményét az egyház hozta létre a középkori 
büntetések kegyetlenségének enyhítésére.  
Ma menedékjog alatt az államnak azt a jogát értjük, hogy üldözött 
személyek részére védelmet nyújthat és kiadásukat megtagadhatja. Attól 
függően, hogy az állam hol nyújtja a menedéket beszélhetünk területi és 
diplomáciai menedékjogról. 
Már a törzsi társadalmaktól kezdve, a görög és a római államon át még a 
középkorban is a bűnösnek az asylumba való bejutása mentességet 
biztosított.  
A rómaiaknál a hadsereg zászlói és jelvényei, a császárság alatt a császárok 
szobrai adtak menedéket. 
Magyarországon Szent István óta ismert, hogy akik a püspök, vagy az ispán 
lábaihoz, illetve a király udvarába menekülnek, ott asylumot nyernek. Szent 
László törvénye a templomot, a királyi udvart és a püspök lakóházát említi 
asylumként. Akinek ide sikerült bejutnia, életét megmentette. A 
halálbüntetést többé rajta végre nem hajthatták, magánharc esetén pedig 
nem adták ki az üldözőnek. Teljes büntetlenséget azonban a menedékhely 
nem biztosított. Az egyházba menekültet isteni ítélet alá vetették, és ha 
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bűnösnek bizonyult, megbüntették, mintha be se lépett volna a templomba, 
de a halálnál enyhébb büntetéssel. 
 
A templomban és az istentiszteletre szánt helyek (pap háza, temető stb.) 
szentek voltak, ott mindenki békét élvezett. Aki ezt megszegte, az Istent 
sértette meg. A gonosztevő, aki ide menekült biztosítva volt a magánharc és 
az állami üldözés alól. Bizonyos esetekben az asylumba menekültet az innen 
való eltávozás után sem volt szabad megölni, más esetekben ez enyhítette a 
kiszabandó büntetést. A XVIII. századtól a törvények az asylumot 
korlátozzák, és csak azokat az egyházakat illeti meg, ahol szentséget 
tartanak.  
Az állami törvények egyre inkább korlátozták az asylum jogot, például 
elrendelték, hogy csak néhány napig tartózkodhat itt a gonosztevő, vagy, 
hogy őt az asylumban nem lehet élelmezni. 
Sajátos formája az asylumnak a diplomáciai menedékjog nyújtása, vagyis a 
fogadó államban az üldözött személynek a diplomáciai képviselet 
helyiségeibe való befogadása. Alapja az a felfogás, hogy a diplomáciai 
képviselet (területen kívüli), vagyis a küldő állam területének része, ennek 
megfelelően a követség épületébe menekült személy kiadása megtagadható.  
A kiadatás kérdéseire nézve egyébként általában kétoldalú egyezményeket 
szoktak kötni, ennek hiányában a kiadatás kérdésében kialakult viszonosság 
az irányadó. 
A diplomáciai menedékjog nem vált a nemzetközi jog általánosan elfogadott 
intézményévé, ilyen tartalmú nemzetközi szerződések szinte csak az 
amerikai kontinens államaiban vannak. Az államok általában csak politikai 
tevékenységükért üldözött személyeknek nyújtanak menedéket. 
Kialakulóban van az a szokás, hogy a diplomáciai képviselet vezetője 
időlegesen humanitárius okból menedéket adhat annak, akinek életét súlyos 
és közvetlen veszély fenyegeti. A menekültek különösen háború után 
jelentkeznek nagyobb számban, ilyen esetben velük kapcsolatosan 
nemzetközi intézkedések is szükségesek lehetnek. 
 
b) Common law jogcsalád  
 
Az angolszász (common law) jogcsaládhoz tartozik például Nagy-Britannia, 
az USA, Írország joga, s ezen jogrendszereknek vannak olyan közös 
sajátosságai, melyek miatt a kontinentális jogoktól. különállónak  
tekinthetjük a Common law jogcsaládot.  
A common law jogcsalád sajátosságainak bizonyos fokú ismeretét indokolja 
egyrészt az, hogy az üzleti életben rendkívül jelentős szerepet betöltő 
országokról van szó (pl. Anglia, USA) másrészt az itt kialakított 
jogszabályi-bírói struktúra teljesen eltér a római jogra épülő kontinentális 
országokétól. A common law történetileg Angliában alakult ki, de számos 
országban napjainkban is modellnek tekintik, noha bizonyos területeken 
eltérnek tőle. Az angol gyarmatbirodalom megszűnte után a történelmi-
gazdasági kapcsolatok, a nyelvi kötődések és a kialakult jogászi tradíciók 
következtében ezekben az országokban (kivétel volt a Dél-afrikai Unió és 
Sri Lanka (Ceylon szigete), ahol a római-holland jog volt hatályban), 
nagyrészt ma is a common law érvényesül.   
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Common law (Angliában) 
 
A common law kifejezés maga a következőket jelentheti: 
a) az angol típusú jogrendszert, szemben másfajta jogrendszerekkel, 
b) a bíró-jogot az angol típusú jogrendszerekben szemben a törvény-joggal 
(statutory law), 
c) az általános ius strictum-ot (kötelező jog) szemben a kivételes méltányos 
joggal, az equity-vel. 
Angliában a sajátos jogrendszer, a common law eredete a XIII. századtól 
Westminsterben működő Királyi Bíróságok működésére vezethető vissza. A 
common law kialakulásának időszaka a Tudor ház uralomra jutásáig tart 
(emlékeztetőül a Lancester és a York ház közötti "rózsák háborúja" után 
Tudor VII. Henrik jut uralomra).  
 
A common law központjában az ítélet áll, amely a jog forrása és 
bizonyítéka. Az ítélet tulajdonképpen a rendelkező részre korlátozódik, a 
döntésen kívül nem tartalmaz indokolást, a szokás mégis megkívánja, hogy 
a bíró fejtse ki azokat az okokat (reasons), amelyek az ítélet meghozatalára 
késztették. A bírói döntés magyarázata, a per szoros keretein túlmenően 
gyakran általános jellegű, olyan pontokat is vizsgál, amelyek csak lazán 
függnek össze az üggyel. Az ítélet megokolásának szükséges mértékén 
túlmenő jogi megállapításoknak csak a meggyőző erő folytán van értéke, ez 
pedig a bíró tekintélyétől, elemzésének pontosságától, színvonalától is függ. 
Az ítélet megokolásának az üggyel szorosan összefüggő része (ratio 
decidendi), bíró alkotta szabály, precedens, amely az angol jog szerves 
részévé válik és ezért a jövőben követni kell.  
 
Az Európai kontinens többi országától eltérő sajátos jogrendszer, a common 
law kialakulásának főbb okai: 
 Angliában korán létrejött és megerősödött a nemzeti állam. A Királyi 
Bíróságok kifejleszthették bíráskodási rendszerüket; és ez a jog a 
partikuláris jogok fölé tudott emelkedni és így szükségtelenné tette a 
kodifikálást; 
 Történeti okok miatt a római jog átvétele lényegesen kisebb szerepet 
kapott mint a kontinensen;  
 A common law esetjogi rendszerének kialakulásában szerepe lett annak 
is, hogy Angliában a jogászképzés a kontinenstől eltérően nem 
egyetemeken, hanem gyakorló jogászok irányítása alatt az Inns of Court-ban 
folyt;  
 Az eljárásjog az anyagi jognál nagyobb jelentőséget kapott. Korlátozott 
számú eljárási forma létezett, s az angol jognak e formák keretein belül 
kellett kialakulnia és továbbfejlődnie (Maine angol jogtudós szerint az angol 
jog olyan, mintha "a perjog mellékterméke lenne"). 
 
Az eljárási alakiságokkal szoros függőségben kifejlődött common law 
mellett Angliában szinte egyidejűleg léteztek az equity (méltányosság) 
szabályai is, melyet egy különleges bíróság a Kancellári Bíróság (Chancery) 
alkalmazott. A kancellár már kezdeti döntéseinél is valóságos bíróként 
vizsgálta meg a hozzá intézett kérelmeket, az anyagi jogot igen 
nagymértékben a római jogból és a kánonjogból vette át. A common law 
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bíróságok és az equity alapján működő kancellári bíráskodás a XVII. 
században létrejött kompromisszumig gyakran összetűzésekhez is vezetett. 
 
Úgy vélem minden további történeti előzmény és szervezeti eltérés 
ismertetése helyett a common law  sajátos szemléleti módját csak egy 
precedensen keresztül  lehet igazán bemutatni (forrás: Eörsi Gyula 
Összehasonlító polgári jog című (1975) műve): 
A Gomberg v. Smith ügy (1963) rövid tényállása: 
Az alperes szentbernáthegyi kutyájával együtt lépett ki egy szupermarketből 
London városában. Az eb habozás nélkül nekirontott egy arra haladó kis 
teherautónak és kárt okozott benne; a kocsi vezetője megsérült. A gépjármű 
vezetője kártérítést követelt a kutya gazdájától. 
 
A jogvita eldöntésénél figyelembe vett precedens: 
A Searle v. Wallbank (1947) ügyben egy farmer földjén legelésző tehén 
csatangolt el és az országúton ütközött egy gépjárművel, amiben kár 
keletkezett. A tehén tulajdonosát az ügyben eljáró bíróság nem kötelezte 
kártérítésre, mert hosszú ideje fennálló szabály az, hogy a földtulajdonos 
nem köteles meggátolni háziállatait abban, hogy az országútra kóboroljanak, 
mert nem köteles kerítést fenntartani. A bíróság véleménye szerint az 
országútra vitt (pl. az állatvásárra lábon hajtott) állat által okozott kárért 
viszont a háziállat hajtója vétkessége esetén kártérítésre lett volna 
kötelezhető. 
 
Eldöntendő kérdések, bizonyítás:  
A kártérítési perben azt vizsgálták, hogy alkalmazandó-e az a szabály, 
amely szerint az, akinek a marhája az országútra kiszabadul (escape), nem 
felelős az állat okozta kárért, aki a marhát viszont az országútra vitte 
(brought to) vétkessége esetén felelős. Az ügy eldöntése érdekében az eljáró 
bíróságok a következő kérdéseket vizsgálták: 
a) marha-e a kutya az "escape-rule" szempontjából? 
b) országút-e az a londoni utca, ahol a károkozás történt az "escape-rule" 
szempontjából? 
c) a kutyát a gazdája vitte az "országútra", vagy a kutya kiszabadult-e oda? 
d) relevánsak-e a konkrét útviszonyok (szűk utca, közeli kanyar)? 
e) szokása-e a kutyáknak, hogy élelemért kóboroljanak, vagy gazdáik 
általában kellően ellátják őket? – Ha ez a szokásuk megvan, ez a marhával 
való analógia egyik alapja. 
f) kirontott-e a kutya a szupermarketből, vagy csak kiugrott? 
g) szokása volt-e a szóban forgó kutyának, hogy egyedül menjen ki az 
úttestre? 
 
Az ítéletek: 
Mindhárom fokon megállapították, hogy a megkülönböztetés az országútra 
szabadult és az odavitt marhákért való felelősség között élő jog, a kérdéses 
londoni utca "országút" és a kutyát az ügyben marhának kell tekinteni. Két 
fokon azt állapították meg, hogy a kutya kiszabadult az országútra, a Lordok 
Háza azonban azon az állásponton volt, hogy a kutyát a gazdája engedte ki 
oda, vagyis az "oda vitte" tényállás forgott fenn és ezért a gazda felelős.  
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A döntés jogi megalapozottságát senki sem vitatta, de vitatták a fennálló jog 
időszerűségét, megállapítva, hogy a bíróságnak ezen nincs módja segíteni.  
 
A common law rendszer egyik legfőbb problémája, hogy ugyanaz a jogtétel, 
ha hasonló tényállásra gyökeresen más társadalmi környezetben használják 
fel, nem ugyanaz már. Különösen nem, ha a tényállások hasonlósága is csak 
elvontan formálisan van meg, mint az idézett jogeset mutatja, vagy pl. ha a 
szekerek közlekedését azonosítják az autóközlekedéssel, hogy precedenst 
találjanak. A precedens rendszer nehezíti az absztrakt normaképzést, az 
általánosított jogi fogalmak kialakítását, s a mai kor felgyorsult változásait 
nehezen tudja követni a common law pragmatikus fejlődése.  
 
Emiatt következtetni kell ügyről ügyre (precedensről precedensre), hiszen a 
rendszer lényege az egyedi tényállások közötti analógia.  
Hangsúlyozni kell, hogy Angliában is kötelező precedenseket csak a felsőbb 
bíróságok határozatai jelentenek. A többi bíróság döntéseinek legfeljebb a 
meggyőző ereje nagy, de sohasem alkotnak kötelező precedenseket. 
Precedensrendszer esetén az azonos tényállású ügyekben azonos ítéletet kell 
hozni, míg az írott kódexek alapján végbemenő ítélkezés lényege az, hogy a 
törvényi tényállás körébe tartozó egyedi ügyekre a törvény szabályait kell 
alkalmazni.  
Az angol jogban sem ismeretlen a törvényhozó által alkotott jog (statute 
law), bár inkább kivételes jellegűnek minősül. Az ilyen jogszabályok is csak 
akkor válnak teljesen az angol jog részévé, amikor azokat a bíróságok a 
common law kidolgozásának rendes menetében már alkalmazták és 
megerősítették, esetleg megváltoztatták.  
A törvényi előírás csak akkor nyer értelmet, ha a bírói gyakorlatban már 
kialakított számos regal rule rögzíti, hogy a bíró milyen módon élhet 
mérlegelési jogával. Az angol jogot tehát praktikusan nem tankönyvekből, 
nem törvényekből, nem tudományos monográfiákból, hanem a precedensek 
tanulmányozásával lehet a legjobban megtanulni. 
Napjainkban azonban Angliában is a törvények növekvő szerepének 
lehetünk tanúi, mely szorosan összefügg az ország EU tagságával és a 
jogharmonizációval.  
 
Common law az USA-ban  
  
Az Amerikai Egyesült Államok joga például elvben éppen úgy bírói 
döntéseken alapuló jog, mint az angol jog; a common law jogcsaládba 
tartozik (kivétel a francia jogi hagyományú Louisiana tagállam, vagy 
hasonló okból a kanadai Quebec tagállam).  
Az angol és az amerikai jog között azonban számos szerkezetbeli eltérés 
van, mely egyebek mellett arra vezethető vissza, hogy az USA-ban kétféle 
érvényes jog létezik: a szövetségi jog és a tagállamok joga. A családot, 
öröklést, szerződéseket, eljárásjogot például a tagállamok gyakran eltérően 
szabályozzák. Az USA-ban a bírói hatalom is az állami felépítéshez 
igazodik; vannak szövetségi és tagállami bírák (az ügyek többségében a 
tagállamok bíróságai döntenek). Szövetségi szinten common law nincs, de 
az egyes tagállamok bíróságai az ügyeket a common law alapján döntik el, 
sőt esetenként bírói precedensként alkalmaznak egy másik tagállamban 
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hozott ítélet is. Egészen kivételesen fordul csak elő, hogy a bírák pusztán 
törvény alkalmazásával bírósági precedens nélkül hozzanak ítéletet.  
 
c) Deportálás 
Az állam által kijelölt tartózkodási helyre kényszerítés. A deportálást a korábbi 
századok bűntetőgyakorlatában lényegében a politikai bűntettesek száműzését 
jelentette. Gyakran államköltségen, sokszor a családtagok utaztatását is fizetve 
hajtották végre. Ritkán párosult vele munkakényszer. Már az ókori Hellászban 
(ostrakismos) és Rómában is ismert jogintézmény volt. Franciaország és 
Oroszország intézményesítette. Franciaország az Ördögszigetre (híres eset 
Dreyfus kapitány ügye), vagy a Szent József szigetre, Oroszország Szibériába 
küldte állampolgárait.  
Sokszor összemossák ezt a fogalmat a transzportálással, amely köztörvényes 
bűnözőknek, az államköltségen végrehajtott valamely gyarmatra szállítása, ahol 
ők bizonyos idő eltelte után visszatérhettek a civil életbe, ám a gyarmati telepet 
(gyarmatot) nem hagyhatták el. Ez utóbbi büntetést mindegyik európai állam 
alkalmazta, amelynek voltak gyarmatai. Hosszú ideig igen népszerű büntetési nem 
volt, hiszen a bűnös megbüntetése mellett jótékonyan hatott az anyaország 
bűnügyi helyzetére is, mely így megszabadult az adott társadalomra veszélyes 
személyektől, sőt az eltartási költségektől is. Anglia is hasonló okokból eleinte az 
amerikai gyarmataira, a Függetlenségi háború után Ausztráliába hajóztatta 
fegyenceit.  
A deportálás elnevezés a XX. századtól összeforródott a totalitárius diktatúrák 
által, a más politikai nézetű vagy faji, vallási alapon történő kényszermunka vagy 
koncentrációs táborokba történő elhurcolással is. 

 
d) Földesúri jog  
A feudalizmus időszakában a föld tulajdoni- és birtok viszonyai, valamint a 
földesúr-jobbágy kapcsolat meghatározó jelleggel bírt. A szó eredete is, a 
feudum = hűbérbirtok kifejezés. A jobbágytelekre ugyan a jobbágynak ősi 
joga volt, azt nem vonhatták el tőle, de ennek anyagi terhei is voltak pl, a 
robot (gyalog és fogatos) és a kilenced, azaz a termés kilencedik tizedrésze 
(a tizedik tized az egyházat illette meg). 
Szűkebb értelemben a németországi protestantizmus küzdelmeiben 
kifejlődött jogi elv: Akié a föld, azé a vallás is (Cujus regio, ejus religio). 
Ezt az úgynevezett földesúri jogot még inkább kifejtette és megerősítette az 
ágostai vallási békét létrehozó ágostai birodalmi gyűlés (1555), ahol 
törvényileg kimondatott, hogy a fejedelmek szabadon választhatnak a 
katolikus és az ágostai (református) hitvallás között, az alattvalók pedig, 
tartoznak a fejedelem vallását követni, ha pedig nem akarnák követni, 
becsületük, javaik és szabadságuk veszélyeztetése nélkül szabadon 
kiköltözködhetnek azon tartományból. Magyarországon az egyházi téren az 
1681-ki soproni országgyűlés XXV. törvénycikkelye tette emlékezetessé a 
földesúri jogot, kimondván, hogy a protestánsok szabadon gyakorolhatják 
vallásukat az országban, de a földesurak jogainak épségben tartása mellett; 
de hogy ezen földesúri jog alatt mi értendő, azt a törvény nem fejtette ki, így 
azután több mint félszázadon keresztül egyes túlbuzgó katolikus földesurak 
ezen záradékra támaszkodva üldözték a protestánsokat. 
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A nemesség többségének a 18. századig a földbirtok jelentette a fő jövedelmi 
forrást. A földnek jelképes, ugyanakkor gyakorlati szerepe is volt.  
A földesúri földbirtok még ritkán jelent meg a puszta földbirtok formájában; 
sokkal inkább egymástól elütő tulajdonjogok, jövedelmek és jogkörök 
összességét foglalta egy csoportba, amelyet a történészek három alapvető 
alkotóelemre szoktak egyszerűsíteni:  
a) A földbirtok jellegzetes része volt az uradalom, azaz a tulajdonos közvetlen 
irányítása alá tartozó terület, amelyet saját kedve szerint használhatott.  
 
b) A parasztbérlőknek. állandóra lekötött bérletbe kiadott földterületek. Normális 
esetben a paraszt mindaddig, amíg fizette a bérletet urának, eladhatta, örököseire 
hagyhatta, és szinte minden szempontból úgy kezelhette ezt a földet, mint teljes 
jogú tulajdonát. 

 
c) A földesúr birtok a saját határain belül politikai hatalommal és gazdasági 
monopóliumokkal (földesúri joggal) is bírt. Ennek révén a földesúr a helyi 
politikai és törvénykező hatalom vezéralakjává is vált, aki monopolizálta a 
környező gazdaságok számára létfontosságú tevékenységeket 

 A tulajdonosnak joga volt törvénykezni a birtokán élők peres ügyeiben, 
vagy bizonyos kategóriákba sorolható ügyekben (például nyilvános ivászat és 
egyéb kihágások miatt megbírságolhatta a szabálysértőket); egyes esetekben ez 
a törvénykezési hatalom a főbenjáró bűnökre is kiterjedt. 
 Kizárólagos joga lehetett saját malmok működtetésére is, és 
megkövetelhette, hogy mindazok, akik a birtokán élnek, ezekben őröltessék a 
lisztjüket.  
 A mészárszék joga a húsbehozatal jogával együtt szintén a földesúri 
jogok közé tartozott. Ha a földesúr olyan mészárszéket tartott fenn, amely a 
község igényeit kielégítette, a jobbágy elvesztette a faluba behozott húst, és 
három napi kézi robottal bűnhődött. A mészárszék jogának gyakorlása sok 
helyen a földesúr részére nem volt jövedelmező; ilyen esetben a 
jobbágyközségeknek vagy tehetősebb jobbágyoknak adta bérbe.  
 A kocsmálás (italmérési) jog. A bor-, sör- és pálinkamérés, mint az 
egyik legjelentősebb jövedelmi forrás, állandó vita tárgya volt, hogy az év 
melyik szakában és mennyi ideig illeti meg a jobbágyot és mennyi ideig a 
földesurat. Mária Terézia Urbáriuma eltörölte a száraz kocsmatartás jogát és 
felmentette a jobbágyokat a földesúr borának kimérési kötelezettsége alól. A 
sör- és pálinkafőzés és kimérés viszont továbbra is teljesen földesúri jog 
maradt. 
 A mészégetés joga egyes birtokokon szintén jelentős bevételi forrást  
jelentett a  földesúrnak. 
 A faizás: vagyis a tüzi- és épületfa vágásának joga. Az erdőhasználat 
földesúri jog volt a feudalizmus idején. Az 1767. évi úrbéri rendelet jogilag 
újraszabályozta az erdőhasználatot, s bérfizetés mellett biztosította azt a 
jobbágyoknak. Az 1848-as törvények eltörölték, majd 1853 után a 
jobbágytelkek és földesúri használatban maradt birtokok arányának 
megfelelően osztották szét az erdőket. 
 Az első éjszaka joga (ius primae noctis), azaz a földesurak joga 
alattvalóik menyasszonyának szüzességére a házasságkötés napján. 
Ez a joghallgatók többsége által is „bulvár módon” megközelített téma mai 
tudományos ismeretek szerint legenda, mely jellemzi ugyan a kor alattvalóinak 
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kiszolgáltatottságát, de valóságalapja nincs. Nem vitás, hogy voltak 
alattvalókat sújtó úri túlkapások a középkorban. Az bizonyos, hogy a jobbágy 
házasodását gyakran kötötték egy meghatározott összeg megfizetéséhez és 
ezért a házasságkötési engedélyért „adót” kellett fizetni a földesúrnak. Arra 
nézve találtak néhány okiratot, hogy ennek az adónak a befizetésére próbálták 
„nyomásgyakorlással” rávenni a házasuló jobbágyot. 
Egy 1419-ből származó Lariviere Bourdet normandiai nemes saját jogairól 
szóló bizonyságlevelében például az alábbi található: „Továbbá a nevezett 
helyen megillet a jog, hogy ha embereim megházasodnak, tőlük tíz sou-t 
(pénz), egy egész disznót és egy gallon menyegzői italt követeljek: 
amennyiben mindezeket nekem vagy helyettesemnek nem szolgáltatnák be, 
jogom van, ha nekem úgy tetszik a menyasszonnyal, háljak”. (azért 
megnyugtató lehet a ma házasodni vágyóknak, hogy az adó revizoroknak ilyen 
jogosultságuk nincs!). 
Egy-egy ilyen kivétel ellenére elmondható, hogy  a történelemkönyvekben 
rendszeresen a nemesi jogok között szerepeltetett ius primae noctis nem volt 
Európa-szerte írásba foglalt jog. 
Ezt az is alátámasztja, hogy a szűziesség a keresztény, azon belül is a katolikus 
feudális értékrendben kiemelt fontosságú volt. Az, hogy egy házasulandó 
szűznek ne leendő férje vegye el ártatlanságát, ellenkezett az egyházi tanokkal.  

 
 

e) Jogpozitivizmus 
 
A jogpozitivizmus a jogi gondolkodás egyik alapvető iránya. Tág 
értelemben olyan jogtudományi irányzatok gyűjtőfogalma, melyek 
elutasítják egy magasabb rendű, örökérvényű és igazságos természetjog 
létezését és jognak csak az evilági ember alkotta jogot tekintik. Ebben az 
értelemben a jogpozitivizmus a megfigyelés útján hozzáférhető tapasztalati 
valóságra épít, és a jogot, mint a valóság részét vizsgálja, szembeállítva egy 
csupán erkölcsi követelményként létező ideális természetjoggal. A 
jogpozitivizmus felfogását az újkori kodifikációk is jelentősen 
befolyásolták. 
A jogpozitivizmusban a normaközpontú szemlélet uralkodik, a jogi 
fogalmak, jogszabályok nyelvi-logikai eszközökkel végzett elemzését 
tekinti alapvető feladatnak.  
A jogpozitivizmus filozófiáját Hume (1711-1776) alapozta meg a XX. 
században pedig Kelsen (1881-1973) tiszta jogtanában jelenik meg. 
 
 
f) Kánonjog (ius canonicum) 
 
A kánonjog eredendően a canon görög szóból jön, amely ott mérőzsinórt ill. 
szabályt jelent (a canon szóból alakult ki a kanonok is, azaz az a személy, 
aki a kánonok szerint él). 
A kánonjog tágabb értelemben a keresztény, szűkebb értelemben a katolikus 
egyházi hatóság által alkotott, az egyház szervezetére és működésére 
vonatkozó szabályok (canones) összessége. Forrásai között az ó- és 
újszövetségi Szentírás, az ún. Apostoli hagyomány, a pápai dekrétumok, az 
egyetemes zsinatok határozatai, valamint a konkrét ügyekben hozott 
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döntések szerepelnek. Eredete a keresztényüldözések megszűnésének és a 
keresztények számára a szabad vallásgyakorlás engedélyezésének 
időszakára nyúlik vissza.  
Nagy Konstantin véget vetett a III. század római császárai által folytatott 
keresztényüldözéseknek. 306-ban még csak Róma nyugati provinciáit 
uralta, de egy évtized múlva társcsászárát is megfosztotta hatalmától s a 
birodalmat egy kézben egyesítette. Keleten új fővárost is építetett magának, 
Byzantiont 330-ban fővárossá tette és Konstantinápolynak nevezte el. A 
325-ben összehívta és személyesen elnökölt a Nicaeai zsinaton. Türelmi 
rendeletében vallásszabadságot adott a kereszténységnek. A Nagy 
Konstantin-féle adományból (Donatio Constantini) vezeti le a kánonjog az 
egyházat, mint tökéletes társaságot megillető teljes jogalkotó és 
jogszolgáltató hatalmat. 
A Nicaeai zsinat egyúttal elválasztotta az „igazhitű” (ortodox) egyházat a 
közösségtől „különvált” eretnek irányzatoktól. és a támogatott egyház az 
uralkodó ideológiai támaszául is szolgált. A császár már nem minősült 
Istennek, de Isten akaratából uralkodik.  
A korai egyházban elég hamar megnőtt a zsinatokon történő jogalkotás 
szerepe, elsősorban az egyházfegyelem megszilárdítására és a korán fellépő 
eretnekségek ellen. 
A zsinatokkal párhuzamosan jelentkezik a római pápának, mint a korai 
egyház legfőbb tekintélyének rendelkezései, amit röviden csak 
dekretálisoknak vagy pápai ügyleveleknek neveztek. 
 
A kánonjog nem teljes jogrendszer, mely a római jog felváltását célozná 
meg. A római jogot vagy egyéb „polgári” jogot kiegészítette, vagyis olyan 
területeket (egyházi szervezetek, szentségek, kánonjogi eljárás) 
szabályozott, melyekre az előzőek nem tértek ki. A kánonjog másrészt nem 
kinyilatkoztatott jog. A keresztényi hitben és erkölcsben megnyilvánuló 
alapelveken nyugszik ugyan, de ember műve, nem pedig isten szava. 
Szabályainak megsértése nem von maga után feltétlenül büntetést a 
keresztény ember számára a túlvilágon. a dogmák megváltoztathatatlan 
elveinek fenntartásával az egyházi hatóságok a kánonjogot az idő és hely 
követelményeihez igazították. Ezért a kánonjog a századok folyamán 
fejlődésen ment keresztül, még ma is változik. 
 
 A középkori kánonjog egyik sarokpontja Gratianus bolognai jogtudós-
szerzetes 1140 körül született „ A nem egyező egyházi törvények 
összeegyeztetése” című munkája, melyet röviden később csak Decretumnak 
neveztek). Gratianus összegyűjtötte és megrostálta az egyházjog szétszórt 
anyagát, és megpróbálta az anyag ellentmondásait feloldva, minél 
használhatóbbá tenni azt. Bár e három részből álló munka végig 
magángyűjteménynek számított hatása a XX. Századig rendkívül jelentős 
maradt. Nagy tekintélye miatt minden megelőző gyűjteményt kiszorított; 
 
 A modern korban jelentős egyházjogi kodifikációja XV. Benedek pápa 
nevéhez fűződik. 1917 pünkösdjén kibocsátott kódexe az egyház törvényeit 
világos rendbe szedte és egységbe foglalta. A megelőző századok folyamán 
eltörölt vagy a megváltozott viszonyok miatt nehezen megtartható 
kánonjogi szabályokat elhagyta vagy az akkori idők szokásaihoz igazította; 
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 A XX. században felgyorsult társadalmi változások hatására XXIII. János 
pápa 1962-re összehívta a II. Vatikáni Zsinatot, melyen egyebek mellett a 
kánonjogi szabályok korszerűsítése és összefoglalása is napirendre került. A 
pápa halála miatt a kánonjogi kodifikációra csak a zsinat egy későbbi 
időszakában VI. Pál pápasága idején került sor. 
 
A kánonjog fontos jellemzője, hogy az egyház szoros kapcsolatban állt a 
világi hatalommal és jellemzően nem vonta kétségbe a világi uralkodó 
jogalkotó elsőbbségét. Egyes területeken a kánonjog azonban közvetlen 
hatással volt egyes jogintézmények alakulására (pl. házasság, családjog, 
végrendelkezés, eretnekség). 
A kánonjog által kimunkált területek közül a legteljesebb a házassági jog. A 
házasság feltételéül szabták az egyházi megáldást, s ebből következően a 
házasságot besorolták a szentségek közé, s emiatt azt az egyház 
felbonthatatlannak tekinti. 
 
 
 
g) Morganatikus házasság (nem egyenrangúak által, „balkézről kötött 
házasság”) 
 
A morganatikus házasság olyan házasság, amely egyházilag érvényes, de 
amelynél a házasság polgári jogi következményei vagy egyáltalán nem vagy 
csak korlátozott mértékben állnak fenn. A korlátozást különleges 
megállapodások, legtöbb esetben az uralkodóházak vagy a magas 
nemességhez tartozó családok statutumai tartalmazták. Ezek lényege az volt, 
hogy az illető családhoz tartozó férfiak csak egyenrangú nővel köthetnek 
házasságot és a statumok ellenére létrejött házasság esetén sem a nő, sem a 
gyermekek nem követik a férj polgári állapotát. A feleség nem szerezte meg 
férje nevét, a nemességét, családi vagyonából nem örököltek gyermekei stb. 
A morganatikus házasságból származó gyermekek általában kitalált nevet és 
címet és bizonyos végkielégítést kaptak. 
A morganatikus házasság germán eredetű jogintézmény, vagyoni és 
öröklésjogi következményeit a házassági szerződés egyértelműen 
meghatározza. Neve onnan ered, hogy a feleség csak a férj által 
szerződésileg elvállalt hitbért (morgengabe, középlatinságban morganatica) 
követhette. 
A morganatikus házasság a trónöröklés kérdését is jelentősen 
befolyásolhatta. Egy ismert történelmi példa erre. 
A bécsi és pesti napilapok első oldalas híre volt 1900. június 28-án, hogy 
Ferenc Ferdinánd, a Monarchia trónörököse házasságot kötött Chotek Zsófia 
grófnővel. Június 28-a baljós előjelnek bizonyult: tizennégy évvel később 
Gavrilo Princip revolvere ugyanezen a napon dördült el Szarajevóban. A 
frigyet azonban nem a senki által nem sejtett végzet árnyékolta be, hanem az 
uralkodó neheztelése. A trón várományosa ugyanis nem rangjához illő 
házastársat választott. A Habsburg-család törvényeibe ütköző eljárás nem is 
maradt következmények nélkül: Ferenc Ferdinándnak nyilatkozatot kellett 
tennie arról, hogy születendő gyermekeit nem illeti meg a trón öröklésének 
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joga. Ezt Magyarországon is külön törvényben (1900. évi XXIV. 
Törvénycikk) hirdették ki. 
A bécsi Burg falait belülről megrengető „morganatikus” házasságból 
azonban nem lett birodalmi méretű földindulás. Ha a politikai felszín 
megmozdult, márpedig megmozdult, egészen más okokból, hisz, mint 
ismert Gavrilo Princip merénylete vezetett el az első világháborúhoz.  
 
Egy másik nagy port felvert ügy, ahol a morganatikus házasság komolyan 
felmerült VIII. Edward angol trónörökös romantikus szerelmi története volt 
az 1930-as években. 
VIII. Edward 1931-ben találkozott először Wallis Simpsonnal, egy amerikai 
hajóügynök feleségével, akibe rövid időn belül beleszeretett. Természetesen 
Angliában és az Egyesült Államokban is terjedt a pletyka, de a szerelmi 
kapcsolat ennek ellenére éveken keresztül fennmaradt. 
1936. január 20-án V. György Király, Edward édesapja elhunyt, így ő lett az 
új uralkodó. Ugyanebben az évben a sajtó botrányos figyelme mellett 
szerelmese is elvált férjétől. 
Az anglikán egyház törvényei azonban nem engedték, hogy a trónörökös 
elvált nőt vegyen feleségül.  
Az angol parlament megtagadta, hogy bármilyen királyi címet adjon a 
hölgynek, a közvélemény is ellenezte házasságát.  A miniszterelnök és a 
kabinet döntött: nem lesz törvénykiegészítés, nem léphet morganatikus 
házasságra a király, Wallis Simpson nem lehet az angol király felesége.  
1936. december 10-én Baldwin miniszterelnök hivatalosan közölte 
kormányával VIII. Edward lemondását.  
1937. június 3-án Edward (már nem, mint király) feleségül vette Wallist. 
Nem csaptak nagy ünnepséget, szűk körben történt a ceremónia. A Windsor 
házaspár Franciaországban telepedett le, és Párizsban bérelt házukban érték 
meg a háború kitörését, úgy kellett őket kimenekíteni az országból. Edward 
1972-ben halt meg, a windsori kastély parkjában helyezték örök 
nyugalomra. Emlékirataiban Edward a következőket írta, amikor el kellett 
hagynia hazáját: "Néztem, miként távolodnak az angol partok, és 
elérzékenyültem. Nem volt könnyű feladni a trónt, ám Nagy-Britanniát 
feladni még nehezebbnek bizonyult. A fölvonóhidakat fölhúzták mögöttem. 
Egyvalamiben azonban biztos voltam: az én életemben a szerelem 
győzedelmeskedett a politika követelményei fölött."  
 
 
h) Mundium 
 
Az ókorban és a középkorban a családi jog egyik meghatározó fogalma a 
mundium. A mundium csak jogalanyok, vagyis szabadok, vagy félszabadok 
felett gyakorolható. Gyakorlója csak szabad férfi lehet. A mundium alatt 
állók cselekvőképességüket csak a mundiumot gyakorlón keresztül 
gyakorolhatják.  
A mundiumnak három fő típusa van:  
 atyai mundium,  
 gyámi mundium  
 a férji mundium. 
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 Atyai mundium 
 
A családfőnek a házában élő gyermekek fölötti hatalmát jelenti. A 
leánygyermek egész életében mundium alatt áll. Az atyai mundium a 
gyermek atyai házból való távozásakor szűnik meg. A fiúgyermekeknél a 
fegyverképes kor elérésekor (12-19 év között) van lehetőség az atyai házból 
való távozásra. Ekkor a fiú az atyjával megosztozott a vagyonban. 
Leánygyermekeknél házasságkötés, vagyis egy másik férfi, a férj mundiuma 
alá kerülés eredményezte ugyanezt, de szemben a fiúgyermekkel ő nem vált 
egy percig sem önjogúvá. Az atyai házba való visszatéréskor az atyai 
mundium ugyanis feléledt. 
 
 
 Gyámi mundium 
Alapja nem családi kötelék, hanem különös viszonyuk miatt védelemre 
szorulók fölötti hatalom. A gyámság két fő típusa:  
 a korgyámság, és  
 a nemi gyámság.  
A korgyámság alá az kerül, aki felett az atyai mundium önjogúságának 
elérése előtt az atya halála miatt megszűnik. A kezdeti időkben ilyen 
esetekben a nemzetség gyakorolta a gyámságot (családi gyámság), a 
tényleges gyámi feladatok (nevelés, vagyonkezelés) ellátásával azonban egy 
külön személyt, többnyire az atya legidősebb férfi rokonát bízzák meg. A 
nemzetség akár el is mozdíthatja a gyámot, és helyette újat rendelhet ki. A 
gyámság gyakorlásában később a nemzetség helyét a király, majd a városi 
és az állami hatóság veszi át.  
 
A nemi gyámság a nők önjogúságának hiányából következik, amennyiben 
apjuk halála házasságkötésük előtt következik be, a korgyámság szabályai 
szerint gyámot rendelnek neki.  
 
 Férji mundium 
Ez a fogalom szorosan összekapcsolódik a házassági jog kérdéseivel. A 
házasságkötés két legősibb módja a nőrablás és az adásvétel.  
A házasságkötésre vonatkozó egyházi szabályok a tridenti zsinat (1545-63) 
folytán lettek általánossá. A házasuló feleket a házasságkötés előtt ki kellett 
hirdetni a templomban, azért, hogyha valaki valamely házassági akadályról 
tud, azt jelentse az egyháznak. A kötésnek az egyház színe előtt, arra 
alkalmas két tanú közreműködésével kellett megtörténnie. A kötést az 
egyház megáldotta. A házasságkötésről a házasság bizonyíthatósága végett 
írásos feljegyzés készült. A házasság a kánonjogi rendszerben besoroltatott a 
szentségek közé, ezzel deklarálva lett az elhált házasság felbonthatatlansága.  
Alkalmazható volt azonban az ágytól és asztaltól való elválás, mely azt 
jelentette, hogy a bíróság a házasfelek kötelező együttélését megszüntette, 
de magát a köteléket és az ezzel együtt járó házastársi vagyonközösséget 
nem szüntette meg. Az ágytól asztaltó való elválás lehetett egész életre 
szóló, vagy időleges. Az életre szóló elválást a tridenti szabály csak 
házasságtörés esetében engedte. Ilyenkor is tilos volt azonban az újabb 
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házasságkötés, mert azzal a felek bigámia bűnébe estek volna. A házassági 
vagyonjog legfőbb elemei a következők: 
  
a) a hitbér (dos), melyet a vőlegény az eljegyzés alkalmával ad, vagy ígér a 
lányért cserébe. A hitbér eredetileg tehát vételár, ennek megfizetése 
kötelező, minimális összege igen magas, a férj vagyonának egynegyed 
részétől a feléig terjed. A hitbér és a hozzá kapcsolódó nászajándék azt a 
célt szolgálja, hogy a nőnek özvegysége esetére legyen egy meghatározott 
vagyona, melyből fenn tudja tartani magát. Ennek megfelelően a férj 
életében a nő nem rendelkezik az ide tartozó vagyontárgyak felett, annak 
kezelése a férj joga. A férj halála esetén kerül csak a nőhöz, de ha a nő hal 
meg előbb, visszaszáll a férjhez.  
b) a hozomány, melyet a nő hoz a családi házba a házasság alkalmával. Ez is 
osztja a hitbér sorsát, vagyis a férj élete alatt annak kezelése alatt áll. A férj 
halála után, azonban a nőé lesz. A nő halála esetén a hozomány 
semmiképpen nem kerülhet a férj vagyonába, a gyermeket, ha ilyenek 
nincsenek, a nő családját illeti. A hozomány bizonyos szempontból a nő 
örökségének pótlása, a családi vagyonból ugyanis a nők nem örökölhetnek. 
Amikor tehát a nőnek a hozományt átadják, annak örökrészét, mintegy előre 
adják ki. Több jogrendszerben a nőnek választási joga is volt, hogy 
hozományt kér, vagy örökséget. 
c) nászajándék (morgengabe), ezt a férj adja elhálás után a 
mennyasszonynak, a hitbér kiegészítéseként. A nászajándékot a balkézre 
kötött házasság felesége és az ágyas is megkapta.  
 
i) Muzulmán jog 
 
A muzulmán jognak négy forrása van:  
1. a Korán (az iszlám szent könyve, a mohamedánok „Bibliája”) 
A VII.-VIII. században keletkezett, amikor Mohamed próféta halála után 
tanítványai vallási kinyilatkozásait egységes rendszerbe szerkesztették. A 
muzulmán hívőknek életvitelüket a Korán szabályaihoz kell igazítani; 
 
2. a Szunna (az Isten küldöttére vonatkozó hagyomány) 
A Szunna a Próféta életmódját és magatartását mutatja be, útmutatást jelent 
a hívők számára. A Mohamed cselekedeteire és mondásaira vonatkozó 
hagyományok gyűjteményét a Prófétát kisérők elbeszéléseiből ismerjük és 
közvetítők szakadatlan láncolata adta szájról-szájra; 
 
3. az Idzsma (a muzulmán közösség jogtudósai által helyeselt normák) 
 
Ez a muzulmán jog legrugalmasabb része, amely a leginkább igyekszik 
megfelelni az élet kihívásainak. Terjedelme ellenére sem a Korán, sem 
pedig a Szunna nem adhat választ minden új kérdésre. Azokban az 
esetekben melyekre nem találtak megoldást, vagy melyeknél egy dogma 
megváltoztatása magyarázatra szorult, alkalmazták az Idzsmát. Ez tette 
lehetővé olyan megoldások elfogadását is, mely nem származott közvetlenül 
sem a Koránból, sem a Szunnából. 
Az Idzsma a hitben és igazságban elismert jogtudósok egybehangzó 
állásfoglalásainak anyagát jelenti.  
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Mohamed kijelentette, hogy „az én közösségem sohasem fog egy tévedést 
illetően egyetérteni”. A Korán IV. 115. Verse szerint, pedig aki nem a hívők 
útját követi, az a pokolra jut. Tehát ha a közösség egyetért valamiben, az 
biztos nem lehet tévedés, nem állhat ellentétben a Koránnal, s minden hívő 
köteles ezt elfogadni.  
Néhány egyszerű példa világossá teszi az iszlám jogi gondolkodásmódot.  
A Korán betűje szerint például erkölcstelen dolog a kamat kikötése, de 
szellemével ellentétes a biztosítási díj átvétele is. Ennek ellenére virágoznak 
az iszlám bankok, csakhogy itt a hitel kamata helyett az ügyfél „ajándékot” 
ad a bankárnak, márpedig az ajándékozás Allahnak tetsző gesztus. Bizto-
sítást egy mohamedán ügyfél egy társasággal, vagy nem-mohamedánnal 
köt, így az erkölcsi aggály máris alaptalan. 
 
4. a Kijász (az analógiával való érvelés) 
 
Mindazon kérdésekben pedig, amit a Korán még áttételesen se szabályoz, 
alkalmazták a kijászt, amely a szultáni és a kádi jogalkalmazást foglalta 
össze. 
Az írott jogon kívül így lényegében megteremtődött a változó 
körülményekhez is alkalmazkodni tudó „szokásjog”, ami megfelelően 
rugalmasnak bizonyult. 
 
 
 
j) Örökbefogadás 
 
Az örökbefogadás, mint egy gyermek családba helyezésének 
jogintézménye, végigkíséri az emberiség történetét.  
Igaz, hogy intézményesült formájának első dokumentálható nyomait csak a 
rabszolgatartó társadalmak korából lelhetjük fel. Legtökéletesebb formáját 
az ókori római birodalom társadalmában érte el, bár a jogintézmény 
funkcionális célja ekkor még messze állt attól a tartalomtól, ami 
napjainkban felvetődik bennünk e szó említése kapcsán. 
A római jogban az örökbefogadásnak két ismert formája volt: 
 az arrogatio és  
 az adoptio. 
Az arrogatio az örökbefogadás ősibb formája Rómában, felnőtt önjogú férfi 
örökbefogadása a főpap (pontifex maximus) és a népgyűlés 
közreműködésével. A császárkorban az arrogatio császári engedéllyel ment 
végbe, és nemcsak férfiak, hanem önjogú nők és gyermekek is 
örökbefogadhatók ily módon. 
 
Az adoptio a római jogban az atyai hatalom keletkezésének egyik esete.  
A szűkebb értelemben vett adoptio csak a hatalom alatti személy 
örökbefogadását jelentette, mely háromszori színleges eladással, kézzel való 
megragadással (mancipáció) ment végbe. Iustinianus korában az adoptio 
már bíróság előtti akarat kijelentéssel történt, és apai hatalomhoz csak akkor 
vezetett, ha az örökbefogadó az örökbefogadott felmenője. 
A római jogban az adoptio elsődlegesen azt a célt szolgálta, hogy atyai 
hatalom, (patria potestas) keletkezzen, munkaerő kerüljön a családba, illetve 
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a családfők közötti harcban - örökös bevonásával - biztosítsa a vagyon 
továbbélését a nemzetségek közötti vetélkedésben. 
A modern jogokra is az ún. teljes örökbefogadás jellemző, melynél a szülői 
felügyeleti jogok is átszállnak az örökbefogadóra. A modern 
örökbefogadásoknál az örökbefogadott nemcsak az örökbefogadóval, hanem 
annak rokonaival is rokoni kapcsolatba kerül. 
Az újabb történelmi korokban fő motívumként ugyancsak a vagyon 
fennmaradása, az örökös biztosítása adta a jogintézmény ideológiai alapját, 
s talán csak a XX. századra teljesedett ki az örökbefogadás intézménye 
többoldalú kapcsolattá örökbefogadó(k) és örökbefogadott(ak) között, a 
gazdasági célzaton túllépve, számos érzelmi és értelmi motívumot is 
felvonultatva. Bár ma is szép számmal akad az örökbefogadások között 
olyan célzatú családbafogadás, amely elsődlegesen csak a rokonok 
bosszantását s a vagyon tőlük való elvonását célozza, s ugyanígy az 
emberiség korai történelmében is sor került igazi érzelmek és nemes célok 
által vezérelt örökbefogadásra is. 
A jogintézmény fejlődése - hazánkban is az általános tendencia szerint 
alakult. 
A második világháború előtt az örökbefogadást nálunk is elsődlegesen 
öröklési célú jogintézménynek tekinthetjük. 
A jogintézmény első, lényegesnek ítélhető jogi dokumentuma az 1877. évi 
XX. törvénycikkel jelzett gyámtörvény, amely kimondta, hogy az atyai 
hatalom - bizonyos kivételt elismerve ugyan - átszáll az örökbe fogadó 
szülőre. Maga az örökbefogadás a felek - közokiratba foglalt - szerződésén 
alapult, amely kontraktus nagykorú személyek között jött létre, a kiskorú 
örökbefogadása esetén a szerződést törvényes képviselője kötötte meg. A 
szerződés érvényességi kellékeként már hatósági jóváhagyásra volt szükség, 
az igazságügy-miniszteri megerősítés formájában. 
 
A II. világháborút követő szocialista viszonyok között az örökbefogadás 
öröklési célú szerepe háttérbe szorult, hiszen az államosítások miatt szinte 
eltűnt a magántulajdon „nincs mit örökölni”. 
Az örökbefogadás lényegében családjogi intézménnyé alakul, a családi és 
nevelési szempontok kerülnek előtérbe.  
A jogi háttér változását tekintve áttörő szerepet az 1953. január 1-jén 
hatályba lépő Csjt.-nek tulajdoníthatunk. E jogszabály alapján működő 
gyámügyi és bírói joggyakorlat megkövetelte, hogy csak azon 
örökbefogadási kérelmek nyerhetnek pozitív elbírálást, amelyek esetében a 
családi kapcsolat, a nevelés, a gyermeki-szülői kötődés kialakulásának 
potenciális esélye biztosított. Természetesen e plusz tartalom nem zárta ki a 
gazdasági motívum lehetőségét sem. Azonban a hangsúlyok már eltolódtak, 
az örökbefogadás már elsősorban nem az öröklés biztosítását, vagyoni 
érdeket szolgált, hanem éppen a kialakult családi kötelék következménye 
lett. Lényeges változásként emelhetjük ki a szerződéses viszony elmaradását 
is, miután az örökbefogadás immár a gyámhatóság engedélyének 
függvénye. 
 
k) Perjog (vádelvű vagy akkuzatórius eljárás - inkvizitórius eljárás- 
vegyes eljárás) 
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A feudális perjogban két eltérő sajátosságú eljárást különböztethetünk meg. 
 Az akkuzatórius (vádelvű) eljárás (a régi görög és római majd az újkori 
angol jogra jellemző). Az eljárás magánvád alapján indult meg (az 
elnevezése is innen származik). A bírósági eljárás vád alapján folyik, a 
bíróság csak arról dönthetett, amiről a vád szólt. Vádlóként felléphetett a 
jog- vagy érdeksérelmet szenvedett felperes, illetve sértett, az ő örökösei, 
valamint bármely polgár, ha az államot érte sérelem.  
Az akkuzatórius eljárásban a szóbeliség dominált, büntetőügyekben a vádló 
és a vádlott (terhelt) bizonyítási indítványai fölött nyilvános szóbeli 
tárgyaláson ítélkeztek. A korai időszakban szinte kizárólag alaki, azaz 
formális bizonyítást végeztek, a bűnösségről vagy ártatlanságról úgyis az 
Isten mondott ítéletet. A bizonyítási cselekmények csak a formai kereteket 
biztosították, az istenítélet döntött. 
 
 Az inkvizitórius (nyomozóelvű) eljárásoknál (főleg a német és francia 
jogban) az írásbeliség dominált, a nyomozati aktából ítélkeztek.  
Az inkvizitórius eljárás hivatalból indult meg, a bíróság vád nélkül járt el. 
Az eljárás titkos volt, időnként még azt sem közölték a terhelttel, hogy miért 
indítottak eljárást ellene. Mindez a bűnösség vélelmezését sugallta. A bíró 
aktívan működött, döntéseivel lényegesen befolyásolta a per kimenetelét. Itt 
már anyagi bizonyítás is folyt, de ez kötött bizonyítás volt, a bizonyítékok 
súlyát és értékét a jogszabályok és az ítélkezési gyakorlat már előre 
meghatározta. Teljes bizonyító erejű volt, pl. a beismerő vallomás, vagy két 
hiteles tanú egybehangzó vallomása. 
 
 Vegyes rendszer (a francia napóleoni kodifikációtól) 
A korábbi két rendszer elveit egyesítve büntetőügyekben az eljárás 
nyomozati szakában főként a nyomozóelvet, a bírói szakban a vádelvet 
alkalmazta. Ma is ez az elv tekinthető általánosnak. 
 
 
l) Szent Korona-tan (a szent korona közjogi elmélete) 
 
A magyar állam- és jogtörténetnek már a középkorban kimunkált nagy 
hatással bíró, de nehezen megérthető elméleti rendszerének elnevezése.  
A magyar Szent Koronát Szent István koronájáról nevezték el így, aki ezt II. 
Szilveszter római pápától kapta. 1075-ben I. Géza VII. Dukász Mihály 
görög császártól is kapott egy koronát. A két koronát - Szent István 
négypántú sisakkoronáját és I. Géza abroncskoronáját később - nem tudjuk, 
mely időben összeforrasztották. (Egyes újabb kutatások szerint nem két 
darabból állították össze az idők folyamán, hanem egy műhely munkája). 
Az utolsó koronázás a Szent Koronával 1916-ban Budán volt. 
A Szent Korona nemzeti történelmünk szimbóluma, hányattatásai hazánk 
sorsát is példázzák viharos ezer évünk alatt. 
Első királyaink idejében a Korona más államokhoz hasonlóan a király isteni 
eredetű hatalmának jelképét és szimbólumát jelentette, és csak magát a 
királyt szimbolizálta. A XIII. században ismert az első okleveles kifejezés, 
melyben a magyar koronát Szent Koronaként említik. 
 Már középkori történelmünk is bővelkedik a hatalom gyakorlás 
szempontjából zavaros időszakokban (különösen az Árpádházi királyok 
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kihalása után), ilyenkor esetenként átmenetileg az ország főurai vették 
kezükbe a hatalom gyakorlását (pl. Zsigmond fogsága idején az 
országtanács). A magyar nyelv etimológiájában az „uruszág”(uraság)- 
ország elnevezés is példa lehet erre. 
A tényleges hatalmat átmenetileg gyakorló csoport ilyenkor a Szent Korona 
nevében tette ezt meg, a Szent Korona misztikus fogalmára hivatkozott jogi 
megalapozásként.   
A magyar közjog később, az állami főhatalmat szimbolizáló Szent Koronát 
jogi személyiséggel ruházta fel,  annak közjogi funkciókat is tulajdonított. A 
Szent Korona tehát elkülönült a király személyétől, annál többet jelentett. A 
Szent Koronáé a fõhatalom, a szuverenitás (nyugaton a szuverenitás a 
fejedelemé). 
A Szent Korona ennek megfelelően hármas jelentés tartalommal bírt, 
jelentette: 
 a királyt illetve az állami főhatalom jogosítványait, 
 a hatalom gyakorlásában részt vevők körét (főnemesek és köznemesek), 
 az ország területét. 
 
Werbőczy István 1514.-ben készült Hármaskönyvében formálódott ki az 
egységes teória, hogy a királyt a nemesek választják, míg nemessé bárkit a 
királyi adomány tesz, s ezzel a kölcsönös és elválaszthatatlan kapcsolattal 
lesznek ők a Szent Korona tagjai, melynek feje a király. Történelmünkben a 
Szent Korona tan 1848-ig meghatározó elvként említhető, az ország területe 
vonatkozásában pedig főként 1945-ig szerepelt gyakran hivatkozási 
alapként.  
 
m) Természetjog 
 
A természetjog a jogbölcselet egyik iránya.  
A természet örök rendjén alapuló és abból levezetett alapelvek, jogok, és 
kötelezettségek összessége. A természetjog az emberi értelem segítségével 
felismerhető. Azt állítja, hogy a jognak vannak olyan általános, az emberi 
természetből folyó elvei, melyek minden népnél egyformák, és amelyekhez 
a tételes (pozitív) jogoknak simulni kellene. Legismertebb képviselői közé 
sorolható Grotius, Spinoza és Kant. 
Hívei a természetjogot az emberi eredetű pozitív joggal szemben egy örök, 
változatlan, helyes és igazságos, ezért magasabb rendű jognak tekintik.  
Elfogadása lényegében a jog megkettőzését jelenti.  
A természetjogi felfogás a legújabb időkig végig kísérte a jogfilozófiai 
gondolkodást. Történetében általában négy fő korszakot különböztetnek 
meg: 
 
a) ókori (görög-római) természetjog, 
 
A természetjog kategóriája nem az újkor filozófiájának találmánya. A 
görögöknél a világot átható egyetemes értelem eszméjének meghirdetése a 
görög városállamok zárt világával szemben az egyetemességet állította 
előtérbe, melynek keretében értelmét veszti a görögök és barbárok 
megkülönböztetése és megjelenik az emberek egyenlőségének gondolata. 
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Az antik görög filozófiában Arisztotelész ekként ír erről: "A törvényt 
részlegesnek és egyetemesnek mondom: részlegesek azok, amelyeket 
minden nép önmaga számára állapít meg, lehet íratlan vagy írott. Az 
egyetemes a természeten alapul. Valóban van természeten alapuló 
egyetemes jog és jogtalanság, melyet minden nép felfedez, jóllehet nincs 
közöttük semmiféle kapcsolat és megegyezés."  
A római jogban használatos ius naturalis kapcsolható a későbbi 
természetjogi felfogáshoz.  
 
b) a középkori skolasztikus filozófia természetjoga 
 
A kora középkori egyházatyáknál (Szent Ágoston) majd a skolasztikus 
iskola képviselőinél (Aquinói Szent Tamás) megjelenik a világot átható 
isteni ésszerűség gondolata, szemben az ideiglenes emberi törvényekkel. 
A középkor teológiától áthatott politikai irodalomba a római jog 
közvetítésével kerül át az arisztotelészi természetjog. Aquinói Tamás, a 
skolasztikus állambölcselet legnagyobb tekintélye a jog számos megjelenési 
formáját különböztette meg.  
Aquinói Tamás a törvények hierarchiájában az Isten szavát megjelenítő 
törvényeket (lex divina) tartja legmagasabb rendűnek. 
Lex naturalis néven említi a természeti törvényt, amely elválasztja a jót a 
rossztól.  
Az emberek alkotta törvény neve lex humana, amely csak kiegészíti a 
természeti törvény előírásait.  
 
c) felvilágosodás és a polgári átalakulás természetjoga 
 
A feltörekvő polgárság korai elméletében (Althusius), majd később Grotius 
műveiben is megjelenik a természetes jogok gondolata, a társadalmi 
szerződés szükségességével is összefüggésben. 
A természetjogi felfogás és az abba ágyazódó szerződéses államtan olyan 
alapelvekre vezette vissza az emberi együttélés, a társadalom szabályait, 
amelyek minden keresztény felekezet számára elfogadhatók voltak. 
Katolikus, protestáns és református mind egyet tudott érteni a természetjog 
alapelveit illetően. A természetjog pontosan azért lehetett meghatározó 
filozófiai irányzat, mert tanaiban elvált egymástól a vallás kérdése a 
politikai, közjogi tárgyaktól.  
A természetjogi iskola a XVII. és XVIII: századtól vált uralkodóvá az 
egyetemeken. Itt már a római jog szabályait fenntartással, és akkor vették át, 
ha azok nem voltak ellentétesek az értelemmel, az igazsággal, a társadalom 
érzéseivel és szükségleteivel. 
A tan fejlődése a XVIII. században a vallás teljes tagadásáig jut el, és 
egyetemes, minden ember, az egész emberiség számára érvényes tételeket 
állít fel.  
 
d) a XX. században „ujjá éledt” természetjog 
 
A XX. században a totalitárius rendszerek által kihasznált formális jogállam 
eszme elutasítása a pozitív jog fölött álló jogi alapelvek elismerése és a 
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háborús bűnösök megbüntetésének igénye a természetjog ujjáéledéséhez 
vezetett. 
 
 
 

II. Rész: Az állam eredete és az államtudomány története 
 
 

 
1) Az állam létrejöttének elméleti magyarázatai 
 
 teokratikus elmélet (Isten vagy más természetfeletti erő hozta létre, az 
uralkodó az isteni hatalom földi letéteményese, 
 patriarchális elmélet (a családfői hatalomból ered), 
 patrimoniális elmélet (a földtulajdonból, az azzal való rendelkezés jogára 
vezethető vissza), 
 hódítási elmélet (más közösségek leigázása a meghatározó ok), 
 pszichológiai elmélet (a lelki, szubjektív tényezők a meghatározók), 
 szerződési elmélet, melynek kiemelkedő képviselői: Grotius, Hobbes és 
Rousseau (e szerint az államot egy társadalmi szerződés hozza létre, 
melyben az emberek ebben lemondanak természetes jogaik egy részéről, a 
védelem, biztonság érdekében) 
 marxista elmélet (az osztályok antagonisztikus érdekellentéte miatt az 
elnyomottak féken tartására jön létre az állam). 
 organikus, evolucionista elmélet (a békés fejlődés, az evolúció szerepe a 
döntő), 
  Max Weber teóriája. 

 
 
2) Az állam funkciói 
 
 társadalom és a természet viszonyának befolyásolása (pl. természeti 
csapások elhárítása, egészségügyi demográfiai viszonyok alakítása) 
 gazdasági funkciók (tulajdonviszonyok alakítása, védelme, adó-, vám-, 
hitelpolitika alakítása), 
 politikai-igazgatási funkciók (a rendszerrel szemben álló erők 
„elnyomása”, pártok kiépítése, közrend, közbiztonság fenntartása), 
 ideológiai-kulturális funkciók (pl. műveltség, tudomány, művészet 
támogatása), 
 külpolitikai funkciók (katonai erő, szövetségi kapcsolatok), 
 nemzetközi együttműködési funkciók (pl. külkereskedelem, 
környezetvédelem stb.). 

 
 
3) Az állam keletkezése 
 
 
Az emberi társadalmat már a kezdetektől a társadalmi lét különböző 
szintjeinek elkülönülése jellemezte: 
A társadalmi lét négy szférája: 
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 A családi és nemi kapcsolatok szférája (az élet „újratermelése”) 
 A gazdasági szféra (az anyagi javak termelése, elosztása) 
 Intézményi szféra (közélet, politika) 
 Szellemi élet szférája 
 
A társadalom fejlődésének fő jellemzője az egyenlőtlen fejlődés (a négy 
szféra egyes népeknél különböző mértékben fejlett). 
 
Az ősi társadalmak 

 
kb. 40.000 éve alakultak ki („vadság kora”) gyűjtögető, halászó, vadászó 
életmód; 
kb. 12.000 éve („gazdálkodó társadalmak”) a földművelés, állattenyésztés 
lett a döntő jelentőségű és ennek hatására a nemzetségek helyett 
faluközösségek alakultak ki, majd létrejöttek az első államok. 
 
 korai zsákmányoló társadalmak (területi csoport, horda)  
 
 nem volt egységes irányítás, 
 a normák megsértését a közösség közvetlenül szankcionálta, 
 a konfliktusmegoldás gyakran verseny vagy párbaj útján történt. 
 
 egalitárius törzsi nemzetségi társadalmak kifejlett nemzetségek (gens, 
klán) 
 
Három jellemző vonása a közös leszármazás hiedelmét kifejező:  
közös név, a saját terület és az exogámia (a nemzetségen, csoporton kívüli 
házasság kötelezettsége). 
 
 a legfontosabb termelőeszközök közös tulajdonban voltak; 
 a nemzetség szervezetét primitív önkormányzat jellemezte; 
 a vezetők választása személyes képességeikre tekintettel történt (a 
vezetők elmozdíthatók voltak); 
 a földművelés szerepének növekedése az egyenlőség viszonyainak 
felbomlását idézte elő.  
 
 hierarchikus nemzettségi társadalmak 
 
 a földműveléssel a család gazdasági szerepe megnőtt; 
 a legidősebb fiú öröklése szokásossá vált; 
 a közösségen belüli konfliktusok feloldása közvetítők útján történt, s 
ezek már gyakran a főnökök és papok lettek; 
 a főnökök vallásos tisztelete is megjelent; 
 a centralizált hatalom hatékonyabb volt (háború, közmunkák szervezése 
stb.) 
 
 
4) Az állam és a jog kialakulásának eltérő útjai (prekapitalista társadalmi 
gazdasági formák) 
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Az állam kialakulása a föld különböző részein eltérő formákban történt: 
 Ázsiai út (elsődleges őseredeti folyamat), melyet  
más kultúráktól eltérő autonóm belső fejlődés jellemez; 
 Antik út (másodlagos folyamat) 
 Germán fejlődés (harmadlagos folyamat) 
 Újkori európai államok hatására kialakult államok (pl. a Zulu állam 
Délafrikában) 
 
Az elméletre nagy hatással volt Engels 1891-ben megjelent műve „ A 
család, magántulajdon és az állam eredete”. Nyugaton az evolucionista 
elmélet vált az uralkodóvá, ezt fejtette ki Elman R. Service 1975-ben 
megjelent „Az állam és a civilizáció eredete. A kulturális evolúció 
folyamata” című munkájában. 
 
 
 ázsiai út (pl. Mezopotámia, Egyiptom, Indus völgye, Észak-Peru) 
 
Mezopotámiában három szakasz figyelhető meg 
a) egyszerű faluközösség 
b) faluközösségi forma városközösségi állama 
a terméktöbblet cseréjéből kereskedelmi hasznot fölhalmozó faluközösségek 
uralkodó pozicióba kerülnek (Eridu, Ur, Uruk) 
 
c) despotikus birodalom (akkádok) 
az ország radikális adminisztratív újjászervezése 
az uralkodót isteni lénynek tekintik a föld 60%-a közvetlenül a királyi 
gazdaságé 
 
Az ázsiai termelési mód gazdasági jellemzője a stagnálás, a faluközösségek 
saját szükségletre termeltek, a többletet az állam adóztatás révén elvonta, 
ezért nagy vagyoni differenciálódás nem jött létre, a faluközösségek 
megmaradtak, ha a központi hatalom változott, akkor másnak fizették az 
adót. 
 
az ázsiai termelési mód állami-jogi szervezetét a kifejlett szakaszban 
jellemezte: 
 a centralizáció, 
 a despotizmus, 
 a néptől elkülönült közhatalmi apparátus, 
 a faluközösségek önkormányzata fennmaradt, 
 a vallási-egyházi tradíciók nagy szerepe. 
 
 az antik („rabszolgatartó”) út (Görögország, Róma) 
 
jellemzője a „katonai demokrácia”, a nomád pásztortársadalmakra jellemző 
törzsfőnökség, 
a törzsek gyakori szétbomlása, új törzsek kialakulása,  
állandó háborúskodás, a földművesek „ajándékainak” kikényszerítése, 
katonai életmód, 
társadalmi vagyoni differenciálódás, 
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katonai demokrácia, 
a görög félszigeten és szigeteken a földrajzi tagoltság jellemző, a 
kereskedelem jelentős, a gabonatermelés nem meghatározó 
a városállamok önállóak 
 
az antik út állami-jogi szervezetét jellemezte: 
 az egyes államrendszerek nagyon eltérőek (Athén, Spárta, Róma), 
 a föld állami tulajdonjoga és a polgárok magántulajdona egymás 

mellett létezik, 
 bővített újratermelés folyik, 
 az osztálytagozódás jogilag rögzített, 
 a polgárok a polisz ügyeivel foglalkoznak, 
 hármas hatalmi struktúra (népgyűlés, tanács, tisztségviselők), 
 tisztségviselőket választják vagy sorsolják, 
 a rabszolgaság egyre jelentősebb szerepet kap, 
 a jog a vallástól elkülönül, világivá válik, 
 Róma sajátos világbirodalmi szerepet kap. 
 
 a germán út (új típusú feudális termelési mód) 
 
a Római birodalom összeomlik, a közföldek is magántulajdonba kerülnek 
a germán törzseknél is létrejött: 
a néptől elkülönült közhatalmi apparátus,  
a területi alapú szerveződés, 
az adóztatás. 
 
a germán út állami-jogi szervezetét jellemezte: 
 
 az államhatalom decentralizált, 
 a politikai- jogi berendezkedés állami jellege elmosódik, 
 a feudális földesurak a legfontosabb állami funkciókat maguk 

gyakorolják, 
 jogi partikularizmus (széttagoltság), 
 nyílt politikai és jogi egyenlőtlenség,  
 a jobbágyság és polgárság elnyomása, rendiség, 
  
A feudális állam és jog fejlődése négy szakaszra bontható: 
korai feudális állam, 
a feudális széttagoltság állama, 
rendi-képviseleti monarchia, 
abszolút monarchia. 
 
5) A modern polgári (politikai) állam kialakulása 
 
kiindulópontja a nyugat-európai feudális állam 
 
 a politika elvilágiasodása (szekularizáció) 
 feudális kötöttségek bomlása, tőkés termelési mód kialakulása, a szabad 

bérmunkás osztály megjelenése 
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 az államapparátus (fizetett hivatalnoki kar, hadsereg, rendőrség) 
elkülönül az uralkodó osztálytól 

 a magántulajdon és a politikai hatalom összefonódása lazul, elválik a 
gazdasági és a politikai szféra 

 a polgári forradalmak a hűbéri kötelékeket teljesen megszűntetik 
 létrejön a modern, formalizált jog (formális jogegyenlőség, közjog és 

magánjog elkülönülése, személyi szabadság jogi garanciákat kap stb.) 
 
A modern államot meghatározó jellegzetessége alapján nemzetállamnak 
vagy politikai államnak is nevezzük. Az államokat sokféleképpen lehet 
osztályozni.  
 
 
 
 
 
 
6) Az államok osztályozása 
 
Az államok politikai, filozófiai szempontú csoportosítása: 
 
A nyugat-európai viszonyok között a modern állam lehet: 
 feudális abszolutista állam, 
jellemzői: 
 hatalmasra duzzasztott hivatali apparátus, 
 egységes, centralizált állam, 
 egységes jog, 
 expanzió (gyarmatok). 
 
 liberális állam, 
jellemzői: 
 alapérték az egyéni szabadság, 
 jogegyenlőség kiterjesztése (egyenjogúság, törvény előtti egyenlőség, 

politikai szabadságjogok), 
 általános, egyenlő választójog kiterjesztése, 
 az állam nagymértékben kivonul a gazdaságból (korlátozott, éjjeliőr 

állam), 
 szabad piaci verseny álláspontja, 
 modern parlamentarizmus,  
 helyi önkormányzatok kiépítése. 
 
 szociális-jóléti állam (kb.1950-80-as évek.) 
jellemzői: 
 a gazdaságot állami politikai eszközökkel vezérlő állam ideája, 
 a jövedelmet szociális szempontok alapján újraosztják, 
 állampolgári jogon járó minimális megélhetés. 
 
 
A közép-kelet-európai fejlődés alapján a modern állam lehet: 
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 modernizáló állam (XIX. századtól), 
jellemzői: 
 az állam az elmaradottság felszámolása miatt a polgári fejlődés aktív 

előmozdítója, 
 magángazdaság állami támogatása „színlelt kapitalizmus”, 
 korlátozott politikai szabadságjogok. 
 
 
 totális állam (XX. század első fele), 
jellemzői: 
 a gazdaság politikailag vezérelt modernizációja, 
 egypártrendszer, 
 az egyén és az állam közötti határvonal eltűnik, 
 antidemokratikus eszközök, diktatúra, 
 ellenség orientált társadalomkép. 
 
 
 poszt totalitárius állam (1960-as évektől) 
jellemzői: 
 a totális állami struktúra lényeges elemeit megtartják, 
 kisebb-nagyobb liberalizálódás, 
 a terrorisztikus hatalomgyakorlás megszűnik, 
 az állam a magánszférába kevésbé hatol be. 
 
 
Az államhatalom osztályozása a földrajzi megoszlás (a szuverenitás 
egysége vagy megosztása) alapján 
 
 Unitárius állam 
Az állam területi egységei nem rendelkeznek a szuverenitás 
részjogosítványaival 
(pl. Magyarország, Franciaország) 
 
 Szövetségi állam (föderáció) 
Több-kevesebb önállósággal rendelkező tagállamokat foglal egységbe. 
Bajorország például azzal a feltétellel csatlakozott Németországhoz (a 
korábbi NSZK-hoz), hogy használhatja saját zászlaját, s hatályban tarthatja 
a többi tagállaménál szigorúbb sörtisztasági törvényét. 
A szövetségi állam a nemzetközi jogban egy jogalanynak számít, de a 
szuverenitás megoszlik a szövetségi állam és a tagállamok között.  
Ebben a típusban a tagok kapcsolata szoros, s a tagállami és össz-szövetségi 
hatáskörök az utóbbi dominanciájával vannak meghatározva. 
Jellemzően nagy kiterjedésű, vagy olyan államoknál fordul elő, ahol 
különböző faji, nyelvi nemzeti vagy vallási kisebbségek élnek (pl. Egyesült 
Államok, Kanada, Brazília, India, Németország, Svájc). 
 
 Államszövetség (konföderáció) 
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Az egyes államok közötti kapcsolat lazább, szuverén államok közös célok 
elérésére létrehozott szövetsége. A konföderáció központi szerveinek 
döntései csak akkor kötelezik a tagállamokat, ha azokat saját 
döntéshozatalra jogosult szerveik is jóváhagyják. 
(pl. az észak-amerikai brit gyarmatok az angol koronától való elszakadásuk 
után vagy az USA-ból 1861-ben kivált 11 déli állam, a Napóleon által létre 
hozott Rajnai-Szövetség). 
A konföderációnál a kapcsolat néha csak jelképes, az államtestek megőrzik 
nemzetközi jogalanyiságukat. Ilyen típusú pl. a korábban „Brit” jelzővel 
ellátott Nemzetközösség, ahol az összekötő kapocs a nyelv és az államfő 
személye. 
 
Az államok államformák szerinti osztályozása: 
 
Az államforma az állam szervezeti felépítését és az államhatalom 
gyakorlásának módszereit jellemző ismérvek összessége. 
A korai görög filozófia az államformákat aszerint különböztette meg, hogy 
egy szűkebb csoport vagy pedig az egész nép vesz részt az államhatalom 
gyakorlásában.  
Arisztotelész megkülönböztet:  
 „helyes” államformákat (monarchia, arisztokrácia, politeia), melyeknél a 

közjó érdekében történik a hatalom gyakorlása, és 
 „elfajult” államformákat (türannisz, oligarchia, demokrácia! ez utóbbit 

ma pozitív jelentéstartalommal használjuk), amelyek egyoldalú érdekeket 
szolgálnak. 

 
A polgári kortól számítva az államformák monarchiára és köztársaságra 
osztályozása a legáltalánosabb, Machiavelli is ezt a két alapvető formát 
különböztette meg. 
 
a) monarchia 
 
A monarchiában az államfő tisztségét egy természetes személy (császár, 
király, cár életfogytiglan tölti be. Eredetileg az egyeduralom egyik 
változataként jelent meg (abszolút monarchia), majd az alkotmányos 
monarchia, később a parlamentáris monarchia vált a jellemzővé. 
 
b) köztársaság 
 
Politikai berendezésként a monarchia ellentétét, annak tagadását, több 
személy uralmát jelenti. Létezett már az ókori rabszolgatartó államokban, 
majd a feudalizmus kereskedővárosaiban, az újkorban parlamentáris vagy 
prezidenciális formában, aszerint, hogy a kormány a parlamentnek felelős 
vagy az elnök vezeti a kormányt. 
 
 
 
7) Az állam- és jogtudomány 
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Az államtudomány az állam kérdéseivel foglalkozó tudományok összessége, 
amelynek története különböző elnevezésekkel az ősi korokra nyúlik vissza.   
 
Korai civilizációkban (ázsiai típusú társadalmak) a jogi normák vallási 
jellegűek voltak, illetőleg a szokásokból nőttek ki. 
 
Antik Görögországban a filozófia hatására, „kívánalomként” megjelenik a 
tökéletes állam eszménye. A fogalom kialakításában jelentős szerepet töltött 
be Platón (Kr. e. 427-347) görög filozófus. Az állameszméjének megfelelő 
rendszert az „Állam” című munkájában fejtette ki. 
Platón művében a polgárokat három hierarchikusan elrendezett osztályba 
sorolta, minden osztály a maga funkcióját mások funkcióit harmonikusan 
kiegészítve látná el. A hierarchia alján a dolgozók kézművesekből, 
kereskedőkből és földművesekből álló osztálya állt.  
A második osztály tagjai az őrök vagy harcosok, akik nem rendelkezhetnek 
magántulajdonnal és közösségben élnek. A hierarchia csúcsán az igazság 
érvényesüléséért felelős filozófusok állnak, akik indoklás nélkül hozhatják 
meg a közösséget érintő döntéseiket. Kizárólag ideiglenes, a filozófusok 
által meghatározott házasságok köttetnének, a születendő gyermekeket 
pedig a közösség nevelné fel. 
Húsz esztendőn keresztül Platón tanítványa volt Arisztotelész (Kr. e.384-
322), az ókori görög filozófia  meghatározó személyisége. Képességeire 
jellemző, hogy Platón az „iskola eszének” nevezte és a „nagy olvasó” 
címmel illették. Platón iskolájának nevéből származik az akadémia 
elnevezés. 
Platón halála után az athéni akadémia élére mégsem őt nevezték ki, ennek 
hatására elhagyta Athént és elvállalta a makedón trónörökös, a későbbi 
Nagy Sándor nevelését. Tanítványa trónra lépésekor visszatért Athénbe és 
megnyitotta iskoláját (elnevezése Lükeion). A hagyomány szerint 
Arisztotelész sétálva tanított (a sétány szó görögül peripatosz), Arisztotelész 
tanítványait és követőit később peripatetikusoknak nevezték. Iskolája 
felszerelése előképe volt egy későbbi egyetemnek, mert nemcsak 
kéziratokat, hanem térképeket, táblákat és tudományos eszközöket is 
tartalmazott, és a korabeli filozófiai iskolákhoz képest enciklopédikus 
jelleggel bírt.  

Összegezve Arisztotelész jelentős szerepet töltött be 
 a logika tudományának megalapozásában; 
 a politikai jelenségek tudományos rendszerezésében; 
 a politikai terminológia kiépítésében de   
 az állam- és jogtudományok területén is (pl. „Politeia” Az athéni állam 
című könyve). 
 
Az antik Görögországban a jog szokásjogból, törvényekből és népgyűlési 
határozatokból állt. 
 
Antik Rómában, az álam- és jogtudomány kettőséből az utóbbi mai napig is 
továbbélő szerepét kell kiemelnünk. A birodalommá válás miatt a jog 
számos területen átfogó, egységes jellegű lett, kialakult a jogi képzés, jogi 
szakirodalom és a jogászrend. A jogtudomány nem folyt bele az 
államügyekbe. 
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Feudalizmus: a XI.-XII. században a helyi jelentőségű káptalani és kolostori 
iskolákból kialakulnak az egyetemek (universitas). Elsőként Bolognában, 
majd Párizsban és Oxfordban. 
Magyarország első egyetemét Nagy Lajos alapította Pécsett ((1367-től a 15. 
sz. elejéig működött). Az első egyetemek jellemzően négy fakultásra 
tagolódtak, ezek a teológiai, a jogi, az orvosi és a bölcsészeti. A megindult 
egyetemi jogi oktatás hatására egyre inkább világi lesz a jogi pálya. 
A feudalizmus jogát a kánonjog és a római jog átvétele jelentősen 
meghatározta. 
 
Abszolút monarchiák: Kiépül a hivatalnoki kar. 
A joggyakorlat három elkülönülő területe: 
 Igazságszolgáltatás (bíráskodás), 
 Közigazgatási jogászi munka, 
 Szerkesztő jogászi munka. 
Tehát elkülönül a bíráskodás és a közigazgatás, a jog szerepe a közigazgatás 
területén is megnő. 
 
 
A modern polgári társadalmak államfogalma 
Az állam fogalma mindig egyet jelentett a nyilvános közügyeket végző 
uralmi szervezettel. A modern állam a polgári társadalmak kialakulásával 
jött létre. A modern államot meghatározó jellegzetessége alapján 
nemzetállamnak vagy politikai államnak is nevezzük. 
Immanuel Kant (1724-1804) német filozófus szerint: az állam, mint 
emberek sokaságának jogi törvények alatti egyesülése arra hivatott, hogy a 
polgári jogokat biztosítsa. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus szerint: az állam az a 
közvetítő kapocs, amely összefogja a társadalom centrifugális erőit, és a 
társadalmi érdekellentétek fölött áll, mint általános érdek a különös érdekkel 
szemben. 
Max Weber német társadalomtudós 1864-1920, a vallásszociológia és a 
jogszociológia egyik megalapítójának megfogalmazása szerint: az állam az, 
az emberi közösség, amely egy bizonyos területen belül az erőszakhoz való 
jog egyedüli forrása. 
Max Weber legismertebb műve „A protestáns etika és a kapitalizmus 
szelleme” (1904-ben jelent meg. A könyvben kifejti az állam legfőbb 
ismérveit: 
 
 az állam történeti kategória; 
 az állam léte objektív társadalmi szükséglet; 
 az állam rendeltetését funkcióin keresztül valósítja meg; 
 az állam a kényszerítést legitim módon speciális eszközökkel 
alkalmazhatja; 
 az állam a néptől és a társadalomtól elkülönült szuverén közhatalom; 
 az állam a munkamegosztás külön ágát képező szervezet; 
 az állam környezetével sajátos kölcsönhatásban van. 
 
8) Az állam igazgatása (Közigazgatási jog) 
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Az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek alárendelt állami 
tevékenység szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelenti. 
A francia jogszemlélet alapján terjedt el Európában („droit administratif”, az 
igazgatás joga). 
A közigazgatás jellemzői: 
 Részletszabályokat alkothat a törvények végrehajtása érdekében. Ezt a 
törvények felhatalmazása alapján, a jogszabályi hierarchia betartásával 
teheti meg; 
 Közhatalommal rendelkezik, másokra kötelező döntéseket hozhat; 
 A közigazgatás döntései felett bírósági kontroll érvényesíthető; 
 A kincstár beperelhető, a magánjog alapján kártérítésre is kötelezhető. 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Rész: Az alkotmányozás története 

 
 
1. Az alkotmány fogalma 
 
A modern társadalom és állam születése egybeesik az immár több mint 
kétszáz éves alkotmányfejlődés kezdeteivel. A XVIII. század végének 
alkotmányaiban a legmagasabb jogi szintre emelkedtek a polgári társadalmi 
rend egyetemes értékeként megjelenő eszmék: az emberek törvény előtti 
egyenlősége, a tulajdon szentsége, az emberi jogok által védett egyéni 
szabadság, a népfelségre alapított államhatalom, a hatalmi ágak elválasztása 
és egyensúlya, az ellenőrzött és a törvények uralma által biztosított 
államhatalom, a népképviselet és a kormányzati felelősség.  
Maga az „Alkotmány” többjelentésű szó, s a latin „constitutio” fordítása. 
A jogforrási hierarchia élén az alaptörvény az alkotmány áll, mellyel  
az állam önmagát korlátozza és biztosítja polgárai számára az alapvető 
jogokat.  
Egy alkotmány politikai tartalommal is bír. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
utalás található a konkrét alkotmány megszületésének körülményeire - 
győztes forradalom, egy diktatúra bukása, rendszerváltás, nemzeti 
függetlenség kivívása, stb. - másrészt hosszabb távú célok megfogalmazása 
is megtalálható benne (pl. a szociális piacgazdaság kiépítése, csatlakozás 
valamely unióhoz, stb.) Az alkotmány folyamatosan megvalósítandó, 
értelmezett és továbbfejlesztendő jogi norma. 
 
Az alkotmány fő szabályozási területei:  
 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb 
szabályok,  
 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok és kötelezettségek, 
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 nemzeti jelképek, szimbólumok (zászló, címer, himnusz).  
 
Az alkotmány két fajtáját különböztetjük meg: 
 Történeti vagy íratlan alkotmány, amely döntően szokásjogi úton alakult 
ki (ma már kevés államban fordul elő, pl. Egyesült Királyság (Anglia), 
Svédország, Izrael), s napjainkban jellemzően már ezekben az államokban is 
felmerült az írott alkotmány igénye.  
            Magyarországnak egészen 1949-ig szintén történeti alkotmánya volt. 
 
 Írott vagy kartális alkotmány, mely a XVIII. század végétől általánosan 
elterjedtnek mondható. 
 
 
2. Az alkotmányeszme létrejötte 
 
a) Ókor, kora középkor 
  
Sem az ókorban, sem a középkorban nem ismeretes a modern 
alkotmányosság, és egyáltalán nem létezett alkotmány.  
Néhány nagy formátumú gondolkodó egyes munkáiban azonban már ekkor 
is megfogalmazódtak olyan elvek, melyek később hatást gyakoroltak az 
alkotmányeszme létrejöttére. Közéjük tartozik pl. 
 Szent Ágoston (354-430): „De civitate Dei” Isten városa műve (az 
üdvözültek egy ideális városba kerülnek); 
 Aquinói Szent Tamás (1225-1274): A zsarnok uralkodót, a jus naturale 
(„természetjog), mint alapérték megsértése miatt el lehet mozdítani. 
 
b) Késő középkor (XVI.-XVII. Század) vallási eredetű irányzatai 
 
Az alkotmányos elvek gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza. Ez időtől 
fogalmazódtak meg határozott formában az alkotmányeszme elemei. 
Ezen eszmék megfogalmazói hol kifejezett politikai szándéktól, hol tisztán 
tudományos érdeklődéstől vezérelve a jó kormányzás, a jó uralkodó, a 
helyes államrend kérdéseit taglalták. Néha egyenesen a tökéletes 
államforma megalkotásának igényével vetették papírra elképzeléseiket. A 
koruknak megfelelően rendszerint vallási tanokkal keveredve, hitviták 
leplében tárgyalták a hatalom kérdéseit. 
 
 Luther Márton (1483-1546)  
 
A középkor végén Európa világképét szinte teljes egészében a keresztény hit 
határozta meg. A római katolikus egyház hatásos ideológiával támasztotta 
alá és védelmezte a fennálló politikai rendet; a hűbéri függést, a rendi 
hierarchiát. A hit és a hatalom összefonódása miatt az új társadalmi eszmék 
és mozgalmak vallásos köntösben jelentek meg. A rendi korlátok 
szétfeszítésének lehetőségét a reformáció hozta el. Luther egyetemes papság 
elvében a népszuverenitás elemeinek csírái is felfedezhetők. 
A lutheri reformációt követő protestáns államokban - kivált az 1555. évi 
augsburgi vallásbéke után a lutheri egyház a protestáns uralkodók állami 
intézményévé vált.  
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 Kálvin János (1509-1564):  
 
Egyház és állam szélválasztására, az egyén renden kívüli autonómiájának 
meghirdetésére a reformáció kálvini irányzata vállalkozott.  
„A keresztény vallás rendszere” című 1536-ban megjelent munkájában fejti 
ki politikai nézeteit és államtanát. (már nem latinul, hanem francia nyelven);  
Kálvin János fő művében egy abszolút hatalmú Istent tételez, amely tetszése 
szerint rendezi az ember életét; a bűnös ember teljesen alárendeltje az isteni 
akaratnak, csakis Isten különös kegyelme által üdvözülhet. Isten 
szándékainak kifürkészésében a kálvini egyház alapjait képező gyülekezeté 
a döntő szó. Azé a gyülekezeté, amelyben minden ember egyenlő, egyházi 
tisztsége független világi pozíciótól és rangtól. A kálvini hittételekben az 
egyház ezáltal elválik a világi hatalomtól, és belső demokratizmusra tesz 
szert. Az egyházon belüli egyenlőség eszméje és gyakorlata pedig, az 
egyetemes egyenlőség és szabadság első lépése. Az egyház, az állam és az 
ember autonómiája az ún. levezetett szuverenitás tanában fogalmazódott 
meg. Eszerint az abszolút szuverén Istentől származik az egyén életterét 
jelentő közösségek, az egyház, az állam, a város, a falu, a céh, a család saját 
és elkülönült autonómiája.  
A franciaországi események hatására Kálvin Aquinói Szent Tamás és más 
katolikus szerzők műveihez hasonlóan élete végén megfogalmazza a "nép" 
ellenállás jogát is, de ezt a kiválasztott előkelőknek (optimates) adja, akiket 
a nép támogatni köteles a Istentől elrugaszkodott zsarnokkal szembeni igaz 
harcban.  

 
 
 Althusius (1567-1638) 
 
Althusius németalföldi jogász a XVI. századi kálvinista politikai 
gondolkodás eredményeinek összegzését adta és ő munkálta ki a modern 
föderalizmus elméletét. Műveiben - miként a korabeli holland politikai 
életben is - szétválaszthatatlanul összefonódik a hit és a politikum.  
Svájci filozófiai és jogi tanulmányai után a németalföldi Emden 
polgármestere lett. Tanulmányt írt a római törvénykezésről és más jogi 
kérdésekről. Véleménye szerint minden társadalmi csoportosulást aszerint 
kell megítélni, hogy milyen mértékben képes teljes, boldog életet biztosítani 
tagjai számára. Elmélete szerint az állam két –egy egyesülési- és egy uralmi 
– szerződés útján jön létre.  Az állami (társadalmi) életet az emberek 
együttélésre való készségére, az „társadalomalkotásra” vezette vissza. Az 
embereket az Isten által beléjük plántált társulási hajlam, valamint - a 
bűnbeesést követően - a szükség, a kényszer vezeti át a jogot és a rendet 
nélkülöző vad természeti állapotból a politikai társulások rendjébe. 
Althusius szerint az emberek társulásával, a közösségi élet szabályai az 
isteni jogon nyugszanak, a jog és a rend, végső soron pedig a politikai vagy 
állami hatalom Istentől származik. 
Az oszthatatlan, át nem ruházható szuverenitás kizárólagos birtokosa a nép, 
az uralkodó csak az ő megbízásából és akaratából gyakorolhatja hatalmát. 
Ha az uralkodó a nép törvényét megszegi, a népet megilleti az ellenállás 
joga. 
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A társulások rendszerében Althusius tulajdonképpen saját hazájának, a 
spanyol uralom ellen felkelt németalföldi tartományoknak a szövetségi 
rendszerét, az 1579-ben létrehozott Utrechti Uniót írta le, és az általánosítás 
révén ezt tette meg elvont államtanának alapjává. A németalföldi 
tartományok által létesített szövetségnek modell szerepét megerősíti 
Althusiusnak az államot és a hatalmat keletkeztető szerződési elmélete is.  
Althusius szerződéses elmélete az első, amelyben az állam és a hatalom 
létrehozása a társadalom tagjainak egymással kötött szerződésén alapszik.  
Althusius a szuverenitást a társadalom tagjainak megállapodásából vezeti le, 
és majdnem teljesen azonos módon írta le a népfelség elvét, mint 150 év 
múlva Rousseau. Althusius művének nem szerződéses államtana érdemel 
figyelmet, hanem a hatalomgyakorlás módjára vonatkozó megállapításai, 
minthogy igen differenciált rendszerben helyezi el az államhatalmat 
gyakorló intézményeket és az azokra vonatkozó szabályokat.  
 
 
 
c) Az alkotmányeszme megjelenése a XVII. század politikai 
filozófiájában  
 
 Hobbes (1588-1679)  
Újító szellemű természetjogi elméletet fektett le Thomas Hobbes 1651-ben 
megjelent Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és 
hatalma c. munkájában. Az alkotmányosság elengedhetetlen feltételét, a 
törvényességet Hobbes fogalmazta meg először, bár azzal az el nem 
hanyagolható szépséghibával, hogy magát a törvényalkotó hatalmat a 
törvények nem kötik. Hobbes törvényességfelfogása szerint törvényt hozni 
csak az állam jogosult, sem az egyház, sem bármely más emberi gyülekezet 
vagy társulás nem rendelkezhet a törvényalkotás jogával.  
Hobbes határozottan és következetesen elválasztja az államot és az 
egyházat. Az egyházat kiszorítja a világi hatalomból, alárendeli az állami 
törvényeknek. 
Hobbes olyan szellemi örökséget hagyott hátra, amely az egész 
felvilágosodás politikai nézeteit befolyásolta.  
 

 
 Locke (1632-1704) 
Spinoza angol kortársa John Locke szintén nagy hatású politikai elméletet 
hozott létre, amelynek legmaradandóbb része a Két értekezés a 
kormányzatról címmel 1689-ben jelent meg. 
 Locke műve számos szállal kötődik az alkotmányeszme fejlődéséhez, 
mindenekelőtt a hatalommegosztás elvének megfogalmazásával, az 
államhatalmi szervek egymás közötti viszonyainak leírásával és a joguralom 
követelményének nyomatékos hangoztatásával. Jogfilozófiai szempontból 
Locke politikai nézetei Spinozáéhoz képest kevésbé forradalmiak, mivel 
nála a politikai uralom célja a szabadság biztosítása, míg Locke-nál a 
tulajdon védelme áll az első helyen. Az alkotmány a filozófus Locke 
szemében jogilag semleges kategória.  
 
 Spinoza (1632-1677)  



 51

A racionalista filozófia jelentős képviselője. 
Spinoza portugál eredetű zsidó kereskedőcsaládban született, de szellemi 
önállósága miatt már fiatal korában összeütközésbe került az amszterdami 
hitközségével, mely miatt kiközösítették. Anyagi függetlenségét is 
fontosnak tartotta, ezért még híres filozófusként is dolgozott optikusként.  
A XVII. század e kivételes képességű és egyéniségű gondolkodójának 
állambölcseletét elsősorban két műve tartalmazza: az 1670-ben megjelent 
Teológiai-politikai tanulmány, az ún. Nagy Traktátus, és az 1677-ben, 
posthumus kiadásban megjelent Politikai tanulmány.  
Az Etika művének írását átmenetileg megszakítva 1670-ben megírta a 
Teológiai-politikai tanulmány című könyvét, ennek a műnek második része 
tartalmazza államelméletét. 
Spinoza az államot, azaz az emberek polgári társadalmát a természetjogra 
vezeti vissza. Spinoza szerint a legjobb kormányforma a természetjoggal 
leginkább egyező szabadságot biztosító demokrácia. Spinoza 
szenvedélyesen védelmezi a lelkiismeret és a gondolat szabadságát. E 
személyes, minden ember belső autonómiája körébe utalt jogokat az állam 
nem sértheti meg, 
Spinoza szerint az állam csak jogilag korlátlan, filozófiai szempontból az 
államhatalom igencsak korlátozott. Az államot a természeti jogukkal 
korlátlanul bíró emberek egyezsége, azaz szerződése hozza létre, ami által 
az államhatalom az emberek természeti jogának átruházása folytán 
valamennyi ember természetjogával rendelkezik. De a természetjog 
parancsa az ésszerűség, és ennek a természetjogi hatalmat birtokló állam is 
alávetett. Tehát az állam csak annyiban van teljes hatalmának birtokában, 
amennyiben összhangban áll az észszerűséggel.  
Spinoza úgy véli, hogy kezdetben a legtöbb állam demokrácia volt, ám 
mivel a hatalmat nem tudták elég jól megszervezni, átalakult 
arisztokráciává, az pedig egyesek féktelen hatalomvágya miatt monarchiává. 
Tehát minden államforma változásának oka a hatalom rossz, ésszerűtlen 
alapjaiból ered. 
Spinoza az állami életben a törvények két fajtáját különbözteti meg: a 
természetjogot (ius naturale) és az emberi jogot, amit egyszerűen jognak 
vagy polgári jognak (ius civile) nevez.  
 
Leghíresebb munkája a tizenöt éven keresztül írt „Etika” című könyv, mely 
csak halála után jelent meg.  
A mű öt részre tagolódik: 
1. Istenről, 
2. A lélek természetéről és eredetéről, 
3. Az indulatok eredetéről és természetéről, 
4. Az emberi szolgaságról, vagyis az indulatok erejéről, 
5. Az értelem hatalmáról, vagyis az emberi szabadságról. 
A voltaképpeni etika tanítását a mű 3-5. részében fejtette ki. 
 
 Hugo Grotius (1583-1645)  
 
Az államelmélet művelőinek sorában kiemelkedő személyiség Hugo Grotius 
holland jogász és teológus, a nemzetközi jog megalapítója. Méltán illetik őt 
„az újkor szellemi nyitányának a jogtudományban”.  
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Az előkelő családból származott Hugo Grotiust csodagyerekként tartották 
számon. 
Képességeire jellemző, hogy 15 éves korában Orleánsban már a jogi 
egyetem doktora lett. 
1607-ben kinevezték Holland, Seeland és nyugati Friesland közügyészévé, 
1613-ban pedig Angliába küldték rendkívüli követként. 
Hollandiában részt vett kora vallási és politikai vitáiban, ezért a törvényes 
formák mellőzésével halálra is ítélték. Később ugyan felmentették, de 
élethosszig tartó fogságra és javainak elkobzására ítélték.  
Képességeit még ellenfelei is tiszteletben tartották, börtönében is rengeteget 
olvasott. Felesége ügyes csellel a bevitt könyves ládában csempészte ki 
Löwenstein várából.  
Ezt követően nagyrészt franciaországi emigrációban élt és alkotott. Halála 
után holttestét bebalzsamozták és templomba helyezték, később Delftbe 
szállították, ahol 1780-ban emlékművet állítottak a tiszteletére.  
 
 Fő műve a XIII. Lajosnak ajánlott és1628-ban megjelent „De iure belli ac 

pacis”  „Háború és béke jogáról”.  
 Másik nagy munkája a tengerek szabadságáért írt Mare Liberum című 

könyve. 
 A tengerek jogi helyzetéről és a külállamok követeinek területen 

kívüliségéről írt munkáira tekintettel a nemzetközi jog megalapítójának is 
tekintik.  

 
A holland kultúra világirodalmi jelentőségű alakjaként is számon tartják.  
Történelmi munkái közül legnevezetesebb „Amerika eredetéről” írt műve. 
Szépirodalmi műveket is írt, többek közt három drámát és latin nyelven írt 
költeményeivel is hírnevet szerzett magának. 
 
Grotius holland, így olyan egységes és független állam polgára volt, 
melyben virágzott a kereskedelem. Szülőhazája fontos érdeke volt, hogy 
megvédje kereskedelmi biztonságát, „a tenger szabadságát” a háborús 
jogtiprásokkal és a kalózokkal szemben.  
Grotius szemében a jog előbbre való, mint az állam, az államot is az ember 
természetes társulási ösztönéből vezette le. Jogbölcseletében a természetjog 
primátusa érvényesül, annak parancsai minden más jogi előírás fölött állnak.  
A kinyilatkoztatott isteni akarat mellett, szerinte létezik egy természetes jog 
is, e természetjog szükségszerűen következik az ember természetéből, mely 
az embereket társas életre, mégpedig „békés és ésszerűen rendezett 
közösség” létesítésére készteti.  A természetes jog nemcsak minden ember 
számára kötelező érvényű, hanem az államok számára is az, békében és 
háborúban egyaránt. Az emberi érlelem számára megismerhető természetjog 
szabályai írják elő a tulajdon tiszteletét, a társas életre való törekvést. 
Ekként a hasznosságra törekvő emberek egymás közötti szerződésével 
létrehozott állam is a természetjogból származik. 
Grotius a jogot természetjogra (ius naturale) és tételes jogra (ius 
voluntarium - az akaratból származó jog) osztja. "A természetjog - mondja 
Grotius - az ész parancsa, amely megmutatja, hogy valamely cselekvésben 
az ésszerű természettel való összhangja vagy az összhang hiánya folytán 
erkölcsi helytelenség vagy erkölcsi szükségesség rejlik, és ennek 



 53

következtében Isten, a természet teremtője, az ilyen cselekvést tiltja vagy 
előírja. A természetjog olyannyira változhatatlan, hogy még Isten sem 
változtathatja meg."  
A tételes jog az isteni akaratból eredő isteni jogra és az emberi akaratból 
származó emberi jogra bontható. Az emberi jogon belül is differenciál 
Grotius, amikor megkülönbözteti a belső állami jogot és a nemzetközi jogot. 
"A belső állami jog az államhatalomtól, vagyis az államot kormányzó 
hatalomtól ered. Az állam pedig a jogaik élvezete és a közös előnyök 
biztosítása érdekében társult szabad emberek teljes egyesülése."  
 
 
 
 
 
 
d) Az alkotmányeszme kiteljesedése a francia felvilágosodás 
filozófiájában  
 
Az első írott alkotmányok megalkotói nagyon tudatosan, számukra konkrét 
és jól értelmezhető fogalmak alapján láttak hozzá művük elkészítéséhez. 
Gondolkodásukat két évszázad politikai és filozófiai irodalmának 
eredményei, jól ismert és elevenen ható történelmi előzmények 
befolyásolták és alakították. Ugyan egyikük sem látott még alkotmányt, ám 
mégis szilárd és határozott elképzelésük volt az alkotmányról. 
Ama országokban, ahol uralkodóvá váltak a tőkés termelési viszonyok és 
ennek következtében felbomlott a feudális hatalmi struktúra, a 
társadalomfilozófiája megfosztja a politikai hatalmat isteni eredetétől. 
Racionális alapokra helyezi az emberi társadalom keletkezését, a hatalom és 
a jog kapcsolatát. A természetjog mint a világ észszerű rendje ahhoz a 
meggyőződéshez vezet, hogy az emberi elme képes felismerni a természet 
és a társadalom törvényszerűségeit és a felismert természeti törvényekhez 
igazítva ésszerűbbé és ezáltal igazságosabbá tenni a társadalmat. A 
természetjogi világszemlélet a hatalom eredetét az emberek 
megállapodására, társadalomalapító szerződésére vezeti vissza. Azt sugallja, 
hogy minden hatalom emberi alkotás, így mód van annak megváltoztatására. 
A XVII. század filozófusainak eme tanai azonban saját korukban még nem 
váltak társadalomformáló erővé. Műveik, esetleg személyük az egyházi és 
az állami hatóságok üldöztetésének volt kitéve. Ám a felvilágosult szellemű 
emberek körében feltartóztathatatlanul terjedtek e tanok, és a XVIII. 
században, különösen a francia felvilágosodás virágkorában már széles 
körben ismertek, társadalmi hatóerővé váltak.  
 
 Montesquieu (1689-1755) 
A francia felvilágosodásnak az alkotmányeszme fejlődését döntően 
befolyásoló alakja Charles Louis Montesquieu, akinek neve a 
hatalommegosztás elvével kapcsolódott össze.  
Húsz évig dolgozott élete főművén, „A törvények szelleméről” c. munkán, 
amely a szerző megnevezése nélkül először 1748-ban, Genfben jelent meg. 
A mű hatása óriási volt, amit jól példáz, hogy két év leforgása alatt több 



 54

mint húsz kiadása látott napvilágot. A mű népszerűségét még fokozta az író 
szellemes stílus és a találó aforizmái. 
Montesquieu vaskos munkája szigorúan véve semmilyen új elvet nem állít 
fel, mégis művében találjuk meg azt az alkotmányeszmét, amely oly mélyen 
áthatotta a XVIII. századi politikai nézeteket.  
Montesquieu ugyanis nem azt keresi, aminek lennie kéne, hanem azt mutatja 
be, ami létezik. Arra keres magyarázatot, hogy milyen elvek és tényezők 
határozzák meg az egyes kormányzatok működését, és mindez milyen 
összefüggésben áll a törvényekkel, tehát miben is lelhető meg a törvények 
szelleme. Így Montesquieu az első gondolkodó, aki a társadalmi 
jelenségeket nem spekulatív filozófiai elvekből, hanem, a társadalmi 
tényekből kísérli meg levezetni. Ennek során jut arra a következtetésre, 
hogy "… minden egyes törvény kapcsolatban van egy másik törvénnyel, 
vagy egy másik, általánosabb törvénytől függ." 
  
Montesquieu eme alapműve új utat mutatott a társadalmi viszonyok 
tanulmányozásához. Az állambölcselet terén Montesquieu állítja 
középpontba elsőként a pozitív jog vizsgálatát, a hatalom és a törvények 
történeti összefüggéseit.  
A politikai szabadság alkotmányos biztosítéka az államhatalom három 
ágának elválasztása, a hatalommegosztás elve, amely a Montesquieu által 
kifejtett formában vált alapelvvé.  
Montesquieu így fogalmazta meg a lényeget:  
"Hogy a hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok 
helyes elrendezése folytán a hatalom szabjon határt a hatalomnak. Az 
alkotmány olyan is lehet, hogy senki se legyen kényszeríthető olyan 
dologra, amelyre törvény nem kötelezi, és hogy senki se legyen kénytelen 
megtenni mindazt, amit a törvény megenged neki." Ami annyit tesz, hogy 
"… a különböző hatalmak között rendet kell teremteni, mindegyiket 
szabályozni, korlátoztatni és működtetni kell, az egyiknek, hogy úgy 
mondjam, valami súlytöbbletet adni, hogy képes legyen ellenállni egy 
másiknak. Ez a törvényhozás mesterműve "  
Montesquieu hatalommegosztási elve számos állam alkotmányának 
meghatározó elvévé vált 
"Nincs alkotmánya egyetlen olyan társadalomnak sem - jelenti ki elvi éllel a 
francia forradalom deklarációjának 16. cikkelye -, amelyben a jogoknak 
nincs biztosítékuk, sem pedig, melyben a hatalom megoszlása nincs 
megszabva."  
A hatalmi ágak megosztását az amerikai alkotmány teszi meg a világon 
elsőként az állami struktúra tartós vezérelvének.  

 
 Rousseau (1712-1778) 
 
Az alkotmányeszme kiteljesedése Jean-Jacques Rousseau filozófiájában, 
kiváltképp az 1762-ben Amszterdamban megjelent „A társadalmi 
szerződésről avagy a politikai jog elvei” c. művében lelhető fel.  
Rousseau-t filozófiai szemlélete élesen elválasztja az enciklopédistáktól: 
nem materialista, nem ateista, sőt hívő lélek; nem osztja a természetjogi 
filozófia általánosan elfogadott tételeit, nem a természetjogból vezeti le 
filozófiai rendszerét. 
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Rousseau szerint a törvényhozás csak a nép, a főhatalom joga, a nép 
általános akaratának megnyilatkozása lehet. Rousseau az általános akaratból 
kiindulva a főhatalmat egységesnek, elidegeníthetetlennek és 
oszthatatlannak tekinti: Rousseau köztársasága a szabad és egyenlő 
emberekből álló nép hatalma. Rousseau nem fejtette ki részletesen a nép 
ezen abszolút törvényhozói hatalmának gyakorlati, szervezeti megoldását.  
A forradalmi radikalizmuson alapuló jakobinus alkotmány eszméje 
Rousseau Társadalmi szerződése munkáját vette alapul.  
A francia forradalom második alkotmánya, az 1793. évi ún. jakobinus 
alkotmány a rousseau-i elvek hatása alatt született.  
A társadalmi szerződésben kifejtett eszmék európai elterjedését és hatását 
bizonyítja, hogy Rousseau-t Korzikáról és Lengyelországból is felkérték 
alkotmánytervezet kidolgozására.  
Ismerték Rousseau politikai elveit az Újvilágban is, hiszen a 
népszuverenitás eszméje helyet kapott a Függetlenségi Nyilatkozatban is.  
A főhatalom elidegeníthetetlen és ezért kizárt, hogy bárki is képviselje a 
népet. Ám a törvényhozó feladatát elvégezhetik a nép által megbízott 
személyek, de az általuk meghozott törvény csak a nép jóváhagyásával 
emelkedik valóságos törvénnyé: "A népképviselők … nem a nép képviselői 
és nem is lehetnek azok, csupán megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek 
végérvényesen. Minden törvény semmis, ha a nép személyesen nem hagyja 
jóvá …" 
Annyi mindenesetre félreérthetetlenül kiviláglik Rousseau soraiból és 
megjegyzéseiből, hogy a nagyobb országokban, ahol lehetetlen összehívni 
egy népgyűlést, a mellérendeltséget garantáló konföderációs szervezetben 
látta kivitelezhetőnek a közvetlen demokrácia gyakorlását.  
 
3. Néhány jelentősebb alkotmány 
 
Az alkotmányok a szabályozási technikát illetően lényegében 
kerettörvények, azaz a szabályozási tárgy tekintetében néhány fontos 
alapelvet, főszabályt tartalmaznak, de a részletes „kifejtés” már más 
törvényekre tartozik. (Ezek persze elvileg nem állhatnak ellentétben az 
alaptörvénnyel.)  
Az alkotmány a szövetségi államoknál kétrétegű: van egy összszövetségi 
alkotmány, de lehetnek az egyes tagállamoknak külön alkotmányai is. 
Ebben az értelemben beszélhetünk unitárius és összetett alkotmányokról. 
Utóbbiaknál a felső szint az alkotmányok „szokásos” tartalma mellett az 
államkapcsolatot is szabályozza, például azt, hogy milyen módon vehetők 
fel új tagok. (1990-ben az addigi NSZK is ily módon vett fel új tagokat, a 
volt NDK tartományait, s Berlint.)  
 
Utrechti Unió (Németalföld) alkotmánya: 
 
Az első írott alkotmány az Utrechti Unió (Németalföld, hét északi 
tartomány) 1584.-ben elfogadott Köztársasági Alkotmánya. A XVI-XVIII. 
Század Hollandia felvirágzásának ideje. 

 
Angol alkotmányozás: 
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Angliában szokásjogi úton történeti alkotmány jött létre, a XVII. században 
a parlament a választójog kiterjesztése révén kiharcolta az alapvető jogokat. 
Főbb forrásainak tekinthető: 
1215 Magna Charta, melyben János király megerősítette a régi angol 
szabadságjogokat és az egyház függetlenségét; 
1679 Habeas Corpus (önkényes letartóztatás ellen, az eljáró főbíróság 
megvizsgálhatta a fogva tartás jogosságát), 
1689 Bill of Rights „Jogok törvénye” mely megszilárdította a parlament 
jogait (a feudális gazdasági struktúra felszámolása, vallásszabadság, 
parlamenti szólásszabadság, adómegajánlás csak a parlament 
hozzájárulásával, kegyetlen büntetések alkalmazása és a túlzott óvadék 
követelése tilos stb.). 
Szokásjogi úton kialakult intézmények (pl. a Lordok Házának legfelső 
bírósági szerepe, az alsóház elnökének jogállása stb.). 
 
USA alkotmányos rendszere: 
 
Az észak-amerikai politikai gondolkodás alkotmányeszméje, az amerikai 
tanok, különösen a függetlenségi harc nyomán keletkező dokumentumok 
jótékonyan hatottak az európai eszmefejlődésre és politikai mozgalmakra. 
Ám az amerikai gondolkodók, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin 
Franklin és mások inkább Locke, Montesquieu és Rousseau követőinek, 
gyakorlati alkalmazóinak tekinthetők.  
Egyesült Államok korai politikai törekvései a gyarmattartó angol birodalom 
által kinevezett kormányzó hatalmát igyekeztek korlátozni. 
A Gyarmati gyűlést a nép választotta elektorokkal. Fő feladata az adóztatás 
és a költségvetés ellenőrzése. 
Az alkotmány előzményei: 
1763-ban Nagy-Britannia megtiltotta a gyarmatosoknak, hogy átkeljenek az 
Appalach hegység gerincén és ezzel a gyarmat természetes fejlődésének 
gátat vetett; 
A hétéves háború után, 1765-ben adót vetettek ki a gyarmatosokra, ami az 
önérzetüket sértette; 
1773 december 13-án az angol gazdasági megszorítások hatására a 
gyarmatosok az East India Company tearakományát megsemmisítették 
(„Bostoni tea délután”); 
Gage angol tábornok 1775 tavaszán seregével Lexington ellen vonult, és 
eldördült az első sortűz, amelynek eredményeképpen tíz amerikai önkéntes 
holtan maradt a téren; 
1776 tavaszán a kongresszus a gyarmatoknak az állammá alakulást 
ajánlotta, Virginia - a tizenhárom gyarmat közül elsőnek – pedig kimondta a 
Nagy-Britanniától való elszakadást. 
1776 Függetlenségi Nyilatkozat 
A nyilatkozat lényegében az amerikai demokrácia egyik legnagyobb 
egyéniségének, az akkor 33 éves Jeffersonnak a műve. 
Miként egyik kortársa mondta: „a kontinens lelkét öntötte a hatalmas 
alkotásba”. 
1776 július 1-én elkövetkezett a történelmi nap, amikor a kongresszus 
döntött a függetlenség kérdésében. Határozatként kimondta, „hogy ezek az 
Egyesült Gyarmatok immár természetüknél és joguknál fogva szabad és 
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független államok, hogy a Brit Korona iránti alattvalói hűség alól 
felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, amely a gyarmatokat 
Nagybritánniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg kell 
szakadnia.” 
Eszerint 13 volt angol gyarmat végleg elszakadt Nagy-Britanniától, és 
megalakította az Amerikai Egyesült Államokat (elnöke Washington). 
Ettől a naptól kezdve ünneplik ezen a napon az USA-ban a Függetlenség 
napját. A nyilatkozatot Thomas Jefferson írta. A nyilatkozat azonban csak a 
Függetlenségi háborúban kivívott győzelem hatására 1783-ban, a párizsi 
békével lépett érvénybe. 
 
 
 
1787 legrégibb ma is hatályban lévő írott alkotmány. Az állam a 
hatalommegosztás elve szerint épült fel. Föderatív állam, az unió és az 
egyes államok kormányzatai közötti egyensúly jellemzi. 
Kétkamarás törvényhozás, erős elnöki hatalom, a végrehajtó hatalom feje az 
elnök 
 
A francia alkotmányozás: 
 
Franciaország 
1789. június 20-i „Labdaházi eskü” a harmadik rend kezdeményezésére a 
rendi gyűlés Nemzetgyűlésé nyilvánította magát, 
1789. augusztus 4-5-i határozatok a feudális rendszer és kiváltságok 
megszüntetése, 
1789. augusztus 26. Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 
1789. november 2. az egyházi vagyon szekularizációja, szerzetesrendek 
megszüntetése, 
1791 Alkotmány (az első monarchikus alkotmány) mely később a napóleoni 
hódítások révén számos államban mintául szolgált. 
 
Belgium 
1831 belga alkotmány – francia forradalom vívmányait és a parlamentáris 
monarchia erényeit ötvözte követendő példaként. 
 
 
A magyar történeti alkotmány 
 
Magyarországnak egészen 1949-ig történeti alkotmánya volt. 
A magyar történeti alkotmányhoz kapcsolódik a sarkalatos törvények 
elnevezés, melyet Magyarországon az 1791-1792-es országgyűlés óta 
használják. A sarkalatos törvények a rendes törvényhozás keretében 
születtek, de tartalmukban kiemelkednek a többi törvény közül. Elsősorban 
az állami élet, illetve a kormányzás alapkérdéseit rögzítő törvényeket 
sorolták ide, tehát lényegében a magyar történelmi alkotmány alappilléreit. 
Ezek, az Aranybulla, a koronázási eskük és királyi hitlevelek, a Pragmatica 
Sanctió (1723), az 1741-es törvények és a kiegyezési törvények. 
A kiegyezési törvények közül legfontosabb az 1867. évi XII. tc. volt. Ebben 
az uralkodó I. Ferenc József elismerte az 1848-as áprilisi törvényeket is, s 
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ennek alapján a magyar országgyűlés („a magyar nemzet”) megegyezett az 
uralkodóval, és megalakult a dualista állam, mely Osztrák-Magyar 
Monarchia néven 1867 és 1918 között állt fenn. 
 
Első világháború utáni alkotmányok  
 
Szociális jelleget kaptak, a gazdasági, szociális, kulturális jogok is 
bekerültek (pl. a munkához való jog is, mely még ma is vitás) az alapjogok 
közé. 
A folyamat jellemző példája a német császárság összeomlása után született 
1919.-as Weimari alkotmány. A kifejezetten demokratikusnak tekinthető 
alkotmány mögött azonban szinte érintetlenül megmaradt az alapjában 
porosz mintára szervezett államapparátus, amely megkönnyítette a náci 
hatalomátvételt. 
A XX. század első felében jelentek meg az önkényuralmi rendszerek, náci 
és fasiszta diktatúrák, melyekben volt ugyan alkotmány, más kérdés, hogy 
ezek az alkotmányok „fügefalevél” jellegűek voltak. Semmiféle garanciát 
nem jelentettek a polgárok számára, de ugyanez áll a sztálini, szovjet 
alkotmányozásra (elég utalni az 1936-os szovjet alkotmányra). 
 
Második világháború utáni modern alkotmányok: 
 
A második világháborút követően kezdenek kiteljesedni a „szociális 
alkotmányok”, itt az alapvető emberi jogok, szabadságok mellett 
alkotmányos megfogalmazást nyernek a gazdasági és a szociális jogok, 
mindamellett természetesen, hogy az alkotmányozók mindenhol ismét hitet 
tesznek a demokrácia mellett, s elítélik az önkényuralmi módszereket.  
A korszak során Európában a szociáldemokrata és a kereszténydemokrata 
politikai irányzatok dominálnak, márpedig mindkettő nézetrendszer fontos 
eleme a szociális biztonság, s egyik központi kategória a szolidaritás 
eszméje. Szinkronban van ez a „szociális jogállam” gondolatával, mely 
sokáig az európai integrációt is meghatározta. (német, belga, holland, dán, 
stb. alkotmányok). 
 
Az alkotmányokban megfogalmazódik:  
 állam gazdasági szerepe 
 kizárólagos állami tulajdon tárgyai 
 állami monopóliumok (pl. bankjegy kibocsátás, vám) 
 szociális piacgazdaság feltételei 
 szociális biztonság érvényesítése 
A jogállamiság követelménye erősödik meg. 
1949 bonni alkotmány: a szavazatok legalább 5%-a kell a parlamenti párt 
mandátumához (szétforgácsolódás ellen). 
 
 
Az alkotmányfejlődés mai jellemzői: 
 
 a jogállamiság követelménye megerősödik (pl. alkotmánybíróság és 

ombudsmani funkció bevezetése), 
 a polgárokat megillető újabb alapvető jogokat kell megfogalmazni  
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 pl. jog az egészséges környezethez, tiszta levegőhöz, a lakhely szabad 
megválasztásához, információs szabadság pl. a keresés szabadsága az 
Interneten, stb.), 

 demokratikus tartalmú modernizáció,  
 előremutató társadalmi célok megfogalmazása, 
 nemzetközi hatások érvényesülése, 
 az EU alkotmányozás a nemzeti alkotmányokra is hatást gyakorol, 
 növekszik az alkotmányértelmezés (alkotmánybíróság) szerepe, 
 a végleges alkotmányt névszavazással erősítik meg. 
 
 

 
IV. Rész: A büntetőjog-büntetőbíráskodás 

története 
 
 
A kontinentális európai jogtudósok a polgári kortól a joganyagot jogágak 
szerint kezdték tördelni.  
Három nagy jogági csoportot határoztak meg: 
 
1. Büntetőjog-büntetőbíráskodás. 
2. Közjog-közigazgatási jog, 
3. Magánjog, 
 
 
1) Büntetőjog-büntetőbíráskodás általában 
 
A büntetőjog céljai, intézményei a történelem során állandóan változtak. A 
bűncselekménnyé minősítést befolyásolja pl a: 
 Politika 
 Gazdaság igényei 
 Tudomány fejlődése 
 Történelmi hagyományok 
 Nemzetközi hatások 
 
A bűncselekmények egy része erkölcsileg is alátámasztott, beágyazódott (ne 
ölj, ne lopj), 
Más részük az állam gazdasági igényeit testesítik meg (pl. adó, és vám 
bűncselekmények). 
 
A büntetőjog  
 szabályként tiltó normákat 
 kivételképpen parancsot tartalmaz. 
 
A norma megszegése a bűncselekmény. 
 
 
 
2) A büntetőjog kialakulása 
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Az ókor- és középkori büntetőjogban általános szabályként érvényesült a 
sértett fél joga, hogy az ellene elkövetett bűncselekményt megbosszulja. A 
bűncselekmény elkövetője ilyenkor a megengedett bosszúnak esik áldozatul, 
s ezáltal valósul meg a büntetés. 
 
 Magánbosszú a sértett családjának bosszúja (a tálió elve, szemet-szemért) 
Hátránya, hogy az államszervezet fejletlensége és az üldözők kis száma 
miatt könnyen kereket oldhatott az elkövető. 
 Vérbosszú 
A sérelem nemcsak a támadón, hanem a teljes családon, törzsön 
megbosszulható 
 A vagyoni megváltás rendszere 
A vérbosszútól mentesülés anyagi megváltása a sértett és az elkövető közötti 
alku eredményeként. Elsősorban vagyoni sérelem és a szolgák megölése 
volt megváltható (pl. Szent István törvényeiben) 
Fontos megjegyezni, hogy a modern jogokban a bűncselekmény miatt 
kiszabott pénzbüntetés már nem a sértettet, hanem az államot illeti! A sértett 
ugyanis a bűncselekmény miatt felmerült kárát külön perben (polgári jogi 
igényként) érvényesítheti. 
Büntetés fő céljának a megtorlást és az elrettentést tekintették.   
 
A büntetési nemek: 
 halálbüntetés (lefejezés, akasztás, karóba húzás, kerékbetörés, megégetés, 
vízbe fullasztás, elevenen eltemetés stb.), 
 testcsonkító büntetések (pl. megvakítás, nyelv, kéz, fül, vagy orrlevágás) 
 testfenyítő büntetések (ostorozás, korbácsolás, megvesszőzés stb.), 
 megszégyenítő büntetések (megbélyegzés, hajlenyírás, kaloda stb.),,  
 szabadságbüntetés (rabszolgaként eladás, néha tömlöc), 
 vagyoni büntetés (ez a leggyakoribb büntetési nem, néha teljes 
vagyonelkobzás ún. jószágvesztés, gyakran a testcsonkítás megváltásaként 
szerepelt). 
 
Magyarországon a korai feudális időszakban alkalmazott büntetési nemek 
közül a testcsonkító- és a testfenyítő büntetéseket nem lehetett alkalmazni, a 
nemesek és a szabad királyi városok polgárai ellen. 
 
A modernkori büntetőjogok kialakulásáig két eljárási rendszer alakult ki az 
európai eljárásjogokban: Az akkuzatórius (vádelvű) és inkvizitórius 
nyomozóelvű). Tiszta eljárási rendszerek az európai jogtörténetben sohasem 
voltak, az azonban mégis kijelenthető, hogy a vádelvű eljárás volt uralkodó 
az ókori és a feudális korszakban míg a nyomozóelvű a késő-feudális és az 
újkor évtizedeiben. A vegyes eljárási rendszer a polgárság   hatalomra 
kerülése után kezdte meg diadalútját.  
A korai feudalizmus idején a polgári- és a büntetőeljárás még nem különült 
el élesen egymástól, a fellebbezés lehetősége is csak a XIV. századtól kezd 
kifejlődni. 
A bizonyítás a germán jog mintájára épült és mai szemmel nézve 
kezdetleges és formalisztikus volt. 
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A bizonyítás két fő eszköze: 
 eskü 
Az esküt a fél nem egyedül, hanem a vele azonos osztályhelyzetű 
eskütársakkal együtt tette le. Az eskütársak számát polgári perben a perérték 
nagysága határozta meg. Büntetőügyben az eskütársak száma a 
bűncselekmény súlyától függött. 
 
 istenítélet 
 
A próbák az egyház segédletével folytak le, Magyarországon a tüzesvas 
próba, a vízpróba és a perdöntőbajvívás (különösen a büntetőügyeknél) 
terjedt el. Az istenítéletnek addig volt szerepe, amíg hittek benne. A 
perdöntőbajvívás esetén a felek személyesen vagy bajvívók által küzdhettek 
meg. A perdöntőbajvívásnál az egyház nem kapott szerepet, a bíró döntötte 
el a bajvívás napját, helyét és, hogy személyesen kell-e megvívni. Mátyás 
király a perdöntőbajvívást már csak a lovagi becsületbírósági eljárásra 
tartotta fenn. 
 
 
 
3) A polgári kor büntetőjoga 
 
 
a) Büntető törvénykönyvek megalkotása 
 
XIX. században a polgári átalakulás eredményeit tükröző büntető 
törvénykönyveket alkottak, ezekben a hűbéri önkénnyel történő 
szembefordulás igénye is megfogalmazódott. 
Kikristályosodott és latin nyelvű megfogalmazásban széles körben ismertté 
vált néhány a modern büntetőjogban megkerülhetetlen elv: 
 
 Nullum crimen sine lege (nincs bűncselekmény előzetes törvény 
nélkül). 
Ez az elv a büntetőjogi törvényesség elvének egyik alapja, egyben a 
személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog egyik alkotmányos 
biztosítéka.  
Az elv kizárja, egy cselekmény visszamenőleges bűncselekménnyé 
minősítését. Bő évszázaddal az elv kialakulása után sajátos egyedi kivételt 
jelent majd a nemzetközi bűncselekmények (háborús bűncselekmények) 
köre. 
 
 Nulla poena sine lege (nincs büntetés törvény nélkül) 
A büntetőjogi büntetésnek mindig törvényben és előzetesen 
meghatározottnak kell lennie. Ez az elv elsősorban a bírói önkény ellen 
irányult, megtiltva, hogy a törvényben meghatározottól eltérő (enyhébb 
vagy súlyosabb) büntetést alkalmazzanak. 
 
A büntető törvénykönyvek közül a napóleoni kodifikációk lezárásaként 
1810-ben megalkotott francia Code Pénal a legismertebb. Alapjában az 
elrettentést tekintette célnak, és csak a kiszabható büntetések minimuma és 
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maximuma között adott lehetőséget a szabad bírói mérlegelésre. Egyes 
országokban (Belgium, Hollandia) az adaptálására is sor került. Közvetve a 
magyar Csemegi –kódexre is hatást gyakorolt.  
A XIX. század során az akkori kontinentális Európa minden önálló állama 
megalkotta a maga büntető törvénykönyvét; ezt a kodifikációs időszakot az 
olasz Zarandelli-kódex zárja le. Erre a kodifikációs időszakra esik az 1878. 
évi magyar büntető törvénykönyv (a Csemegi kódex) megalkotása is. 
 
b) klasszikus büntetőjogi iskola 
 
A klasszikus büntetőjogi iskola egyik legnagyobb alakja Cesare Beccaria 
(1738-1794) itáliai jogtudós. A polgári liberalizmus úttörőjeként fellépett a 
feudális önkény ellen és lerakta a modern büntetőjog alapelveit. 
Beccaria fellépése és ismertté válása szorosan összekapcsolódott egy hírhedt 
büntetőüggyel. Vallási türelmetlenség és babonák hatására 1762-ben 
Toulous-ban kivégezték a 68 éves Jean Calas-t az öngyilkosságot elkövetett 
fia meggyilkolásának hamis vádjával. Az ügyről Voltaire is világhírűvé vált 
tanulmányt írt. Az ügy kapcsán egy haladó jogászokból és értelmiségiekből 
álló társaság felkérte Beccariát, hogy készítsen tudományos értekezést az 
itáliai büntetőjogi viszonyokról.  1764-ben jelent meg korszakalkotó könyve 
„Dei delitti et delle pene” A bűntettekről és büntetésekről címmel. 
Beccaria ellenezte a halálbüntetést, a kínzást és más kegyetlen büntetéseket 
és állást foglalt a büntetőeljárás nyilvánossága mellett. Nagy jelentőséget 
tulajdonított a bűncselekmény megelőzésének és a nevelésnek. 
Munkásságát a törvényesség és az emberiesség elvei hatották át. 
 A klasszikus büntetőjogi iskola az újonnan alkotott, leírt joganyagban 
kereste a büntetőjog logikáját, a bűncselekményt nem mint társadalmi, 
hanem mint jogi jelenséget vizsgálta. 
A klasszikus iskola nem a bűncselekmény tettesére, hanem a 
megfogalmazott tényállásra „a tettre” fókuszált, a tettet (lopás, rablás, 
emberölés) bélyegezte meg, nem személy szerint a tettest (a tolvajt, 
gyilkost). 
A tett elválasztása a tettestől a rendi különbségek, a rendi bíráskodás 
elvetését is jelentette, és a törvény előtti egyenlőség igényét fogalmazta 
meg. 
Cselekmény központú szemlélete miatt a klasszikus iskolát „tett 
büntetőjogi” iskolának is nevezik. 
 
c) Kriminológia jellegű irányzatok 
Ezek az irányzatok „a tettes büntetőjogi iskola” gyűjtőnévről is ismertek, 
mert főként az elkövető személyét vizsgálták.  
 
A determinizmus alapján álltak, szerintük a tettes „erkölcsileg” nem felelős, 
mert nem tehet az elkövetésről (mert nem rendelkezik szabad akarattal), 
viselkedését bizonyos tények szükségszerűen meghatározzák. A büntetés 
célja tehát nem a megtorlás, hanem a társadalom megvédése a bűnözéstől. A 
tettes büntetőjogi iskolák a határozatlan tartamú büntetések, biztonsági 
intézkedések mellett foglaltak állást, hogy ezáltal az egyén ne követhessen 
el bűncselekményt. 
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 kriminál antropológiai iskola 
 
Alapítója Cesare Lombroso (1836-1909) torinói fegyházorvos és 
büntetőjogász. 
1876.-ban megjelent könyve a „L’uomo delinquente” („A bűnöző ember”) 
és a „Lángész és őrültség” című műve nagy hatást váltott ki Európa szerte. 
Lombroso neve a született gonosztevőre vonatkozó elméletével vált 
ismertté. Szerinte a zenei hajlamhoz hasonlóan a bűnözői hajlam is 
öröklődik, genetikailag meghatározott, atavisztikus jellegű. 
Az atavizmus (visszaütés) egy korábbi primitív fejlődési fok maradványa az 
emberben. A bűnöző szerinte korábbi nyers ösztöneivel beleszabadul a 
kultúr-társadalomba. 
Véleménye szerint a tettesek egy része azért kerül a törvénnyel 
összeütközésbe, mert testi és ezzel összefüggő lelki rendellenességei erre 
predesztinálják. 
A fegyencek körében készített felmérései szolgáltatták az alapot 
iskolaalapító téziseinek megfogalmazásánál. 
Megfigyelései szerint árulkodó testi jelek ún. stigmák (pl. alacsony homlok, 
összenőtt szemöldök, rövid nyak, elálló fül, balkezesség stb.) jelzik a 
bűnözői hajlamot.  
Megállapításait precíz statisztikai adatokkal próbálta alátámasztani, például 
a bűnelkövetők 28%-ánál talált elálló fület. Még a pirulási képességet is 
tanulmányozta. A pirulás hiányát a bűnös, ledér élet következményének 
tartotta, ezért megvizsgált 122 prostituáltat, 81%-uk már nem tudott pirulni. 
A gyilkos nők 79%-a, a tolvaj nők 90%-a képtelen arra, hogy arca 
elszíneződjék. 
Lombroso különbséget tett született, szokásos, alkalmi, szenvedély- és őrült 
bűnözők között. 
Minthogy állítása szerint a potenciális bűnöző felismerhető, bevezette a 
biztonsági intézkedések fogalmát a büntetőjogba (ajánlva a deportálást, 
életfogytiglani szabadságvesztést, kórházat, tébolydát, kolostort végső 
eszközként a kiirtást. Ugyanakkor, minthogy a társadalomra veszélyességet 
kóros eredetűnek tartotta, nem a büntetést, hanem a gyógyítást preferálta az 
elkövetőkkel szemben. 
Óriási feltűnést keltett könyvében azt a tételt állította fel, hogy a 
gonosztevőnek szervezete és veleszületett hajlamai már eleve különböznek a 
rendes emberek testi és lelki berendezésétől és így ők rendellenes agybeli 
viszonyaik révén egyenesen beléhajtatnak abba, hogy bűnt kövessenek el. 
Kézenfekvő ennélfogva a tudós orvos ama következtetése, hogy az ilyen 
«erkölcsi betegek» törvényes megbüntetése nem igazságos, miután nem ők 
tehetnek arról, hogy öröklött tulajdonságaik a bűnbe kergetik őket. A 
társadalomnak csak ahhoz van joga, hogy ezeket a rend- és törvényre nézve 
veszedelmes embereket ártalmatlanná tegyék, de úgy, hogy azok ne 
szenvedjenek túlságosan általa. Olyasformán kellene velük bánni, mint az 
őrültekkel. El kellene például vinni őket olyan szigetekre, ahol nem 
érintkezhetnének a rendezett társadalommal, de ott aztán módot kellene 
nekik nyújtani arra, hogy szabadon élhessenek. 
Lombroso tehát elutasította a halálbüntetést «Mert mi ad jogot az 
embereknek arra,» - kérdezi - «hogy elvegyék az embertől azt, amit csak a 
Természet vehet el tőle: az életét?! A Természet abnormálisnak alkotta meg 
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annak a gyilkosnak agyát, ezt a szerencsétlent ezért sajnálni kellene inkább, 
nem legyilkolni. Mert a halálbüntetés nem más, mint törvényes gyilkosság. 
Azt nem lehet jóvátenni, ha véletlenül utólag kisül a delikvens ártatlansága. 
Barbár, középkori intézmény a halálbüntetés, a lomtárba vele!» És bizonyos, 
hogy ma már a műveltebb embernek csak az alacsonyabb ösztöne 
ragaszkodik a halálbüntetéshez, főképpen akkor, ha valami nagy bűneset 
felháborítja, és arra gondol - hogy esetleg ő lehetett volna az áldozat. 
Az átöröklött elfajulás oksági elméletét a későbbi tudományos kutatások 
nem támasztották alá, de Lombroso tanítása ráirányította a figyelmet a 
családok szerepére a bűnöző alkat (magatartás) kialakulásában. 

 
 

 Kriminál szociológiai irányzat 
 
Alapítói főleg franciák voltak, közülük talán a legismertebb Gabriel Tarde 
(1843-1904) bíró és szociológus. Alapvető megállapítása szerint az ember 
születésekor semmiféle tulajdonsággal, erényekkel nem rendelkezik. A 
környezettől függ, hogy a gyermek milyenné válik, ezért a fő figyelmet nem 
a testalkatra és más biológiai tényezőkre kell fordítani, hanem a társadalmi 
faktorokra. Az erre alapozó „szociális faktorok” kutatói, az úgynevezett 
faktorelméletek szerint a bűnözés okai nem az egyénben, hanem a 
társadalmi környezetben (milieu) rejlenek. A bűnözés oka túlnyomórészt a 
nyomor, lakáshiány, válás, alkoholizmus, kábítószer élvezet, 
munkanélküliség stb.  
 
 harmadik iskola 
 
Az antropológiai és a szociológiai iskola egyeztetésére törekedő irányzat 
ismert képviselője az olasz Enrico Ferri (1856-1929) olasz büntetőjogász 
és politikus. Pályafutásának első szakaszában Lombroso követője volt. 
Később a kriminogén tényezőket három csoportra osztotta (antropológiai, 
fizikai és társadalmi tényezők). Szerinte az egyén személyisége képes 
megszűrni a társadalmi hatásokat. Rossz környezetben sem lesz mindenki 
bűnöző és gazdagok is követnek el bűncselekményeket. Politikai 
pályafutása ellentmondásokkal terhes, az I. világháború. végéig az olasz 
szocialista párt egyik vezetője és a párt Avanti című napilapjának 
szerkesztője, 1926-ban a fasiszta mozgalomhoz csatlakozott. 
 
d) Közvetítő iskola 
 
A közvetítő iskola igyekezett „összebékíteni” a klasszikus iskolát (a tett 
büntetőjogi iskolát) a kriminológiai megalapozású iskolákkal (a tettes 
büntetőjogi irányzattal).  
Az iskola vezéregyénisége Franz von Liszt (1851-1919) német jogtudós, 
kriminológus. Liszt a bűnözés kiváltó okainál megkülönböztetett exogén 
(egyénen kívüli) és endogén (egyénben rejlő) tényezőket. Kiállt a speciális 
prevenció és a bűnelkövetők reszocializációja mellett.  
Liszt nemzetközi jogi munkássága is jelentős. 
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e) A polgári korszak büntetőjoga Magyarországon 
 
 Magyarországon a polgári kor büntetőjogi reform mozgalmának fontos 
eseménye Széchenyi István 1833-ban megjelent „Stádiumának” részletes 
büntetőjogi érvelése a jogegyenlőség érvényesítése jegyében. Az 1832 évi 
országgyűlésen Deák Ferenc, Eötvös József és Szemere Bertalan szintén 
kiálltak az úriszék és a botbüntetések eltörlése mellett. az 1840-es 
országgyűlés választmányt küldött ki egy büntetőjogi törvényjavaslat 
elkészítésére. Az 1843-ban elkészült javaslatot az alsó tábla elfogadta, de a 
felső tábla a halálbüntetés eltörlése miatt elvetette. 
 
 Magyarországon a büntetőjog tudomány meghatározó alakja Csemegi 
Károly, akinek nevéhez fűződik a Csemegi –kódex, az 1878. évi V. tv. 
megalkotása. 
Csemegi kiemelkedő szellemi képességekkel megáldott, tudományos 
felkészültségű ügyvédként szinte egyedül alkotta meg a nevét viselő 
törvénykönyvet.  
Közéleti munkásságához kötődik a Magyar Jogászegylet megalakítása, 
melynek első elnökének is megválasztották.  
Csemegi Károly őrnagyként részt vett a magyar szabadságharcban, ennek 
bukása után egy rövid ideig börtönbe is zárták.  
A kiegyezést követő években Deák Ferenc és a magyar igazságügyi 
kormányzat megbízást adott Csemeginek, hogy a kor legmodernebb 
tudományos gondolatainak és gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával 
büntetőtörvénykönyvet (büntetőjogi kódexet) alkosson. A kódex több 
esztendős munka során készült el, országgyűlési vitája is másfél évig tartott. 
Jogtechnikai megoldásaiban és fogalomképzésében a magyar Btk. Az 1852. 
évi osztrák, és az 1871. évi német Btk.-hoz állt a legközelebb, de épített az 
1843. évi magyar büntetőjogi törvényjavaslat és a reformkori szakirodalom 
időtálló értékeire is. 
A Csemegi –kódex a magyar törvényhozás egyik legjelentősebb alkotása, 
precíz jogi meghatározásai tekintetében felülmúlja a korabeli nyugat-
európai kódexeket is.  
Világos és érthető nyelven megfogalmazott fogalmakat definiált, kiválóan 
szerkesztett és jól kezelhető szövegezés jellemezte. 
 
A törvény általános és különös részre tagozódott, különbséget tett büntettek 
és vétségek között. A bűncselekmények súly szerinti harmadik 
kategóriájának a kihágásokat tekintették. A büntetések közül a 
halálbüntetést csak kivételképpen (a bevégzett gyilkosságra és 
királygyilkosság kísérletére és befejezett alakjára) volt kiszabható, de 
enyhítő körülmények esetén e cselekményeknél is életfogytiglani vagy 15 
évi fegyház volt a büntetés. Mai szemmel nézve a kódex hibájának 
számított, hogy a fiatalkorúakra, a visszaesőkre, a büntetés végrehajtásának 
feltételes felfüggesztésére és a rehabilitációra nem állapított meg megfelelő 
külön szabályokat, de e hiányosságot egy részét viszonylag korán 
korrigálták.  
A Csemegi –kódex általános része és különös részének számos rendelkezése 
70- ill. 80 évig volt hatályban, és csak a 1961. évi V. tv. helyezte hatályon 
kívül. 
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 1961. évi V. tv. A II. világháborút követően a büntetőjog teljes anyagát 
átdolgozták. 
A büntető törvénykönyv kodifikációs munkálatai már 1954-ben 
megkezdődtek. 
Az akkori törvény néhány jellegzetessége: 
 törvény a bűncselekményeknek csak egy kategóriáját a bűntettet ismerte,  
 nem ismerte az életfogytig terjedő szabadságvesztést,  
 a fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó szabályok a tv. általános 
részének egy külön fejezetébe kerültek stb.  
 
 1978. évi IV. tv. (A Csemegi –kódex centenáriumára alkották meg) 
módosításokkal a jelenleg is hatályos törvény. 
 
 
 
 
 
V. Rész: A „munkajog” történeti előzményei 
 
 
A munkajog struktúrája a polgári társadalom gazdaság- és jogfelfogása 
eredményeként jelent meg.  
 
 Az antik jogban a rabszolgaság intézménye és a szociális elemek jogi 
szabályozásának hiánya miatt nem beszélhetünk önálló munkajogról; 
  
 A feudalizmusban a munkajog története csekély.  
A hűbérúri társadalomban a feltétlen alávetettség érvényesült, a jobbágynál 
a munka jellegét nem egy megállapodás, hanem a hűbérúr rendelkezése 
határozta meg. A „munkaviszony” időtartama a jobbágy életéhez igazodott, 
nem volt felmondható. 
A jobbágynak biztosított esetleges többlet-szolgáltatás is a földesúr 
diszkrecionális döntése volt, nem lehetett jogi úton kikényszeríteni. 
A munkajogi elemek megjelenése a késő feudalizmusban is a 
jobbágytársadalmon kívüli rétegeknél jelentek meg ezek: 
 a cselédek, 
 a bérmunkások, 
 a manufaktúrák, 
 a bányamunkásság és a 
 kereskedelemben foglalkoztatottak. 
 
A cselédek például már nem egy meghatározott munkára szegődtek, hanem 
munkaerejüket bocsátották rendelkezésre. A kapitalista gazdaságban már 
megjelent a bértarifa, mely az adott területen a gazdák által megállapított, 
kifizethető bért maximálta. A bértarifa a céhek többségénél is jelen volt. 
A céh egy-egy iparág kézműveseinek kiváltságokkal körülbástyázott 
érdekvédelmi szervezete volt. A céhek a céhlegényeknek nemcsak kifelé, 
hanem befelé is védelmet biztosítottak. E szervezetek kezdetben progresszív 
szerepet töltöttek be (pl. szakmai gyakorlat- és a mestervizsga 
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megkövetelése, szakmai döntőbíráskodás), később már akadályozták a 
legények mesterré válását.  
Ennek hatására viszont sok helyen létrejöttek a „legénycéhek”, hogy 
tagjaiknak az igényelt jogokat mégis biztosítsák.  
 
 
 A polgári társadalomban jelent meg munkajog. 

 
 
 
 

A polgári állam munkajogának kialakulása szakaszokra bontható: 
 
 
1) A szerződéses liberalizmus eszméje 
 
A „laissez-faire kora, egy viszonylag rövid szakasz, elengedhetetlen érdeme 
a feudális kiváltságok lerombolása. Mai értelemben hátrányának tekinthető, 
hogy az „erősek egyenlőségére épít”.  
  
2) Az állami beavatkozás megjelenése  
 
Gyakorlati tapasztalatok alapján (pl. pusztító háborúk, gazdasági válságok) 
már hamar kiderült, hogy a piac szabályozó szerepe sem mindenható, ezért 
szükség lehet az állam beavatkozására is. Ez a folyamat több-kevesebb 
intenzitással napjainkig megfigyelhető. A folyamat fő jellegzetességei: 
 
 A kollektív kezdeményezések megjelenése a munkajogban (Nagy-
Britanniában a trade-unionok (szakszervezetek szerepe),  
 A munkavállalókat védő normák megjelenése a kötelmi jogban (napi 
munkaidő hossza, felmondási idő szabályozása, üzemek biztonsága, stb.) 
 A munkaügyi felügyelet megjelenése és hatósági szabályozása. 
 
3) A szociális jogállam vagy jóléti állam eszmerendszere 
 
A második világháborút követő időszaktól számíthatjuk ezt a szakaszt. Főbb 
jellemzői: 
 A kollektív alapjogok (a kollektív megállapodások megkötéséhez való 
jog, sztrájkjog); 
 A szociális partnerek megállapodásának szükségessége, egy kényes 
erőegyensúly megteremtése („a munkabéke”) követelménye kerül előtérbe; 
 A munkának megfelelő, igazságos munkabérhez való jog; 
 A jóléti állam eszmerendszere már a gyengék védelmét sem hagyhatja 
figyelmen kívül („szociális háló”), az erősek egyenlőségére alapuló 
eszmerendszer szélsőségeit próbálja tompítani. 
 
 
A magyarországi munkajog fejlődése 
 
 Az 1840-es években az első munkajogi tárgyú törvények,  
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 Szabadságharc bukása után az osztrák 1859-es ipari rendtartás (hatása a 
céhrendszer visszaszorítása hazánkban is),  
 1884. évi ipartörvény (létrehozta az ipartestületeket), 
 Cselédtörvények (1876, 1907, köznapi elnevezéssel derestörvények), 
 1945-46 korszerűnek tekinthető állami beavatkozás, 
 1948-tól szovjet behatás (1951-ben Munka Törvénykönyv), 
 1967. évi II. törvény érdemi változást, előrelépést jelentett (25 évig 
hatályban volt). A szabályozás decentralizálása és egyszerűsítése jellemezte. 
A rendszerváltást követően viszont már nem volt fenntartható (pl. sztájkjog, 
több szakszervezet, munkanélküliek támogatása stb.). 
 

Függelék: 
 

 

JUSTINIANUS CSÁSZÁR INSTITUTIÓI 
NÉGY KÖNYVBEN 
Bevezetés  

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN. 

CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS ALAMANNICUS GOTHICUS 
FRANCICUS GERMANICUS ANTICUS ALANICUS VANDALICUS 
AFRICANUS,  
A KEGYES, A BOLDOG, A HÍRES, AZ ÖRÖKKÉ FELSÉGES, 
GYŐZEDELMES  
ÉS DIADALMAS CSÁSZÁR A TÖRVÉNYEKET ISMERNI VÁGYÓ 
IFJÚSÁGNAK. 

A császári felségnek nemcsak fegyverekkel kell ékesítve lennie, hanem 
törvényekkel is fel kell fegyverkezve lennie, hogy mind a háború, mind a 
béke idejében helyesen tudjon uralkodni és a római császár győztes 
maradjon ne csak az ellenséggel vívott csatákban, hanem akkor is, amikor a 
hamis perlekedő csalárdságait kiűzi a jogérvényesítés utairól és éppoly 
lelkiismeretes legyen a jogban, mint amilyen diadalmas legyőzött 
ellenségein. 

Isten segítségével mindkét utat a legnagyobb buzgósággal és előrelátással 
megjártuk. Ismerik már haditényeinket a leigázott barbár népek és tanúságot 
tesz róla Afrika éppúgy, mint más számtalan tartomány, melyeket annyi idő 
múltán az égi kegyelemből megadott győzelmeinkkel ismét Róma 
fennhatósága és a mi uralmunk alá hajtottunk. Immár minden nép az 
általunk kibocsátott, vagy szerkesztett törvények szerint él. Miután pedig az 
azelőtt rendezetlen szent constitutiókat ragyogó összhangba hoztuk, 
kiterjesztettük figyelmünket a régi jogtudomány megszámlálhatatlan 
köteteire is és ezt a kétségbeejtő nagy művet is, mintegy a mélységek fölött 
járva, isteni segítséggel, már befejeztük. Miután ez Isten segítségével 
befejezést nyert, meghívtuk Tribonianust, ezt a kiváló férfiút, császári 
palotánk udvarmesterét és volt quaestorát, valamint Theophilust és 
Dorotheust, a kiváló férfiakat és jogtanárokat, kiknek szorgalmát, 
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törvénytudását s parancsaink iránti engedelmességét már több ízben 
megismertük, s azt a különleges megbízást adtuk nekik, hogy tekintélyünk 
alatt és utasításaink alapján szerkesszék meg az Institutiókat, hogy ti a jog 
elemeit ne elavult mesékből tanuljátok, hanem a császári felségtől 
ismerhessétek meg, hogy fületek és értelmetek semmi haszontalant és 
téveset ne vegyen be, hanem csupán a dolgok igazi lényegének megfelelőt. 
És ami azelőtt a korábbi jogtanulóknak négy év multán is alig jutott 
osztályrészül, hogy t. i. a császári constitutiókat olvashatták, ti most 
egyenesen azzal kezditek, méltóknak találtatva arra a tisztességre s arra a 
szerencsére, hogy jogi tanulmányaitoknak mind a kezdete, mind a vége 
császári ajakról hangozzék el. A Digesták vagy Pandecták ötven könyve 
után tehát, amelyben az egész régi jog egybe van foglalva, s amelyet szintén 
ugyanezen kiváló Tribonianussal és több jeles és tudós férfiakkal 
szerkesztettünk, úgy rendeltük, hogy e négy könyvbe osszák be ezeket az 
Institutiókat, hogy azok legyenek a törvénytudomány első alapelemei. 
Bennük röviden elő van adva úgy az, ami régtől fogva érvényre jutott, mint 
az, ami az idők folyamán a gyakorlatból kimenve elhomályosult, de császári 
segítséggel ismét megvilágosodott. Midőn a fentemlített három tudós férfiú 
ezt a munkálatot, melyet a régieknek valamennyi institutio-könyvei, de 
különösen a mi Gaiusunknak az Institutiókhoz és a "Mindennapi jogesetek"-
hez írt kommentárjai és még más sok kommentár alapján szerkesztett, 
elébünk terjesztette, mi azt elolvastuk, megvizsgáltuk s constitutióink teljes 
hatályával ruháztuk fel. 

Vegyétek tehát e mi törvényeinket teljes odaadással és kitartó szorgalommal 
és mutassátok magatokat annyira képzettnek, hogy az a legszebb remény 
kecsegtethessen benneteket, hogy egész jogi tanulmányotok befejeztével 
államunkat a reátok bízandó tisztségekben képesek lesztek kormányozni. 

Kelt Constantinopolisban, november 21-én, örökké felséges Urunknak, 
Iustinianusnak harmadik consulsága alatt. 

 
ELSŐ KÖNYV. 
I. Az igazságról és jogról. 
II. Ius naturale, ius gentium, ius civile. 
III. A személyek jogáról. 
IV. A születéstől fogva szabadokról. 
V. A szabadonbocsátottakról. 
VI. Kik és milyen okokból nem szabadíthatnak fel rabszolgát? 
VII. A lex Fufia Caninia eltörléséről. 
VIII. Az önjogú és a hatalom alatt álló személyekről. 
IX. Az atyai hatalomról. 
X. A házasságról. 
XI. Az örökbefogadásokról. 
XII. Miképpen szűnik meg a hatalmi kötelék? 
XIII. A gyámságról. 
XIV. Kit lehet végrendelettel gyámul rendelni? 
XV. Az adgnatusok törvényes gyámságáról. 
XVI. A capitis deminutióról. (Jogállapotváltozásról.) 



 70

XVII. A patronusok törvényes gyámságáról. 
XVIII. A szülők törvényes gyámságáról. 
XIX. A bizalmi (fiduciarius) gyámságról. 
XX. Az ú. n. Atilianus tutorról, illetőleg a lex Julia és Titia szerint rendelt 
gyámról. 
XXI. A gyámi auctoritasról. 
XXII. Mi módon ér a gyámság véget? 
XXIII. A gondnokokról. 
XXIV. A gyámok és gondnokok óvadékáról. 
XXV. A felmentési kérelmekről. 
XXVI. Az aggályos gyámokról és gondnokokról. 

MÁSODIK KÖNYV. 
I. A dolgok felosztásáról. 
II. A testetlen dolgokról. 
III. A szolgalmakról. 
IV. A haszonélvezetről. 
V. A használatról és lakásról. 
VI. Az usucapióról és a longi temporis praescriptióról. 
VII. Az ajándékozásokról. 
VIII. Kiknek szabad elidegeníteni, kiknek nem? 
IX. Azokról a személyekről, akik nekünk szereznek. 
X. A végrendeletek készítéséről. 
XI. A katonai végrendeletrõl. 
XII. Kik nem tehetnek végrendeletet? 
XIII. A gyermekek kitagadásáról. 
XIV. Az örökösök kinevezéséről. 
XV. A közönséges helyettesítésről. 
XVI. A serdületlenek helyettesítéséről. 
XVII. Hogyan veszítheti el érvényességét a végrendelet? 
XVIII. A kötelességsértő végrendeletről. 
XIX. Az örökösök fajairól és a közöttük lévő különbségekről. 
XX. A hagyományokról. 
XXI. A hagyományok visszavonásáról és átruházásáról. 
XXII. A lex Falcidiáról. 
XXIII. A hitbizományi örökségekről. 
XXIV. Egyes dolgoknak hitbizományul rendeléséről. 
XXV. A fiókvégrendeletekről. 

HARMADIK KÖNYV. 
I. A végrendelet nélkül megnyíló örökségekről. 
II. Az adgnatusok törvényes örökléséről. 
III. A senatusconsultum Tertullianumról. 
IV. A senatusconsultum Orfitianumról. 
V. A vérrokonok örökléséről. 
VI. A rokonság fokozatairól. 
VII. A szabadonbocsátottak utáni öröklésről. 
VIII. A felszabadítottak utáni örökjog odautalásáról meghatározott személy 
részére. 
IX. A hagyatéki birtokról. (Bonorum possessióról) 
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X. Az adrogatio útján való szerzésről. 
XI. Arról, kinek a szabadság érdekében a vagyont odaítélik. 
XII. A végrehajtási vagyoneladásból, valamint a senatusconsultum 
Claudianumból folyó jogutódlások eltörléséről. 
XIII. A kötelmekről. 
XIV. Hogyan keletkezik kötelem teljesítmény (res) által? 
XV. A szóbeli kötelmekről. 
XVI. Két hitelező és adós részvételéről a stipulatióban. 
XVII. A rabszolgák stipulatiójáról. 
XVIII. A stipulatiók osztályozásáról. 
XIX. Az érvénytelen stipulatiókról. 
XX. A kezesekről. 
XXI. Az írásbeli kötelmekről. 
XXII. A megegyezésen alapuló kötelmekről. 
XXIII. Az adásvételről. 
XXIV. A bérletről. 
XXV. A társasági szerződésről. 
XXVI. A megbízásról. 
XXVII. A szerződésszerű jogviszonyokból eredő kötelmekről. 
XXVIII. Mely személyek által szerzünk kötelmet? 
XXIX. Hogyan szűnik meg a kötelem? 

NEGYEDIK KÖNYV 
I. A vétségből eredő kötelmekről. 
II. A rablási keresetről. (Actio vi bonorum raptorum.) 
III. A lex Aquiliáról. 
IV. A személysértésekről. 
V. A vétségszerű helyzetekből eredő kötelmekről. 
VI. A keresetekről. 
VII. A más hatalma alatt állóval kötött ügyletekről. 
VIII. A noxalis keresetekről. 
IX. A négylábú állat okozta kárról. 
X. Azokról, kiknek útján perelhetünk. 
XI. A biztosítékadásokról. 
XII. Az állandó és időhöz kötött keresetekről és hogy melyek szállanak át az 
örökösökre, illetőleg ellenük. 
XIII. A kifogásokról. 
XIV. A viszontkifogásokról (replicatiókról). 
XV. Az interdictumokról. 
XVI. A konok perlekedõk büntetésérõl. 
XVII. A bíró tisztérõl. 
XVIII. A nyilvános perekről. 
 

 

 
Szent István törvényhozása: 
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Szent István idejében a király a legfőbb törvényhozó, ő a jog forrása, ő 
bocsátja ki a törvényt. A király a saját jogán, saját királyi hatalmára 
támaszkodva adta ki dekrétumait. Szent Istvántól két törvény maradt hátra. 
Törvényhozásában a királyi tanács tagjaira is támaszkodott. A királyi tanács 
a királyi udvar férfi tagjaiból, valamint a király anyjából állott, valamint ide 
tartoztak még a főpapok, püspökök, s az ország főurai. Szent István 
törvényeiben hivatkozott is arra, hogy a törvényt a királyi tanács javaslatára, 
vagy belegyezésével bocsátotta ki. 
 

 

 
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
DEKRÉTOMAINAK 

MÁSODIK KÖNYVE. 
ELŐLJÁRÓ BESZÉD. 

Isten kegyelme velünk. 
1. FEJEZET. Az egyház állapotjáról és Isten házának tiszteletéről. 
2. FEJEZET. A püspökök egyházi hatalmáról. 
6. FEJEZET. A király és kincstár javai sértetlenek legyenek. 
7. FEJEZET. A vasárnap megtartásáról, hogy a munkának szünete 
legyen.  
13. FEJEZET. Az emberölésről, először is, ha történetből 
(gondatlanságból) esik. 
Ha valaki történetesen öl meg valakit, tizenkét arany pénzt fizessen és 
bőjtöljön, mint a kánonok rendelik. 
1. §. Ha pedig szabad ember a szolgáját öli meg valakinek, adjon más 
szolgát érte, vagy árán váltsa meg és bőjtöljön a kánonok szerint. 
14. FEJEZET. Azokról szól, a kik feleségöket ölik meg. 
Ha valaki az ispánok közül megkeménykedvén az ő szivében, lelke 
idvességével nem gondolván, a mi távol járjon a hivők elméjétől, felesége 
vérében fertőznék, engesztelje meg az asszony rokonságát ötven tinóval 
mint a királyi tanács végezte, és bőjtöljön a kánonok rendelése szerint. 
11. §. Ha pedig valamely jóravaló vitéz esik azon vétekbe, adjon a 
rokonoknak tiz tinót ugyanazon tanácsi végzésből, és bőjtöljön a mint 
mondtuk. 
2. §. És ha közrendű ember cselekesz azon gonoszságot, békéljen meg öt 
tinón az atyafiakkal és alázza magát bőjtölésben, mint elöl mondatott. 
16. FEJEZET. A szándékos emberölésről. 
Ha valaki haragra gerjedvén és felfuvalkodván kevélységgel, szándékos 
emberölést követ el, tudja meg, hogy száztiz arany pénzt fizet érte, a mint a 
mi tanácsunk végezte. 
4. §. Ebből ötvenet a király kincstárába vigyenek, a más ötvenet adják a 
rokonoknak, tize pedig az itélőbiráké és közbenjártaké legyen. És maga a 
gyilkos bőjtöljön a kánonok rendelése szerint. 
18. FEJEZET. A templomi gyülekezetről és azokról, a kik mise alatt 
suttognak vagy fecsegnek. 
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A kik Isten igéjének hallgatására templomba gyülekezvén, ott a misemondás 
ideje alatt egymás között suttognak, egyebeket léha fecsegéssel zavarnak és 
a szent leckék éltető szavára nem figyelmeznek: ha öregebbek, dorgálják 
meg őket és szégyenséggel űzzek ki a templomból. 
1. §. Az ifjakat és közrendűeket pedig kössék ki mindenek szeme láttára a 
templom pitvarába és ostorozzák meg az ily nagy vakmerőségért. 
19. FEJEZET. Szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy 
tanuságtételét  
az ő urok vagy asszonyok ellen, meghallgatni nem kell. 
Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden 
zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács 
végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely 
szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne 
tehessen. 
20. FEJEZET. Szabad embert senki szolgaságra ne hajtson. 
Mivelhogy Istenhez méltó dolog és igen jó az embereknek, ha kinek-kinek 
az ő szabad szándéka szerint folynak élete napjai, annakokáért királyi 
végzésből rendeltetett: hogy ezentul senki az ispánok vagy vitézek közül 
szabad embert szolgaság alá vetni ne merjen. 
1. §. A mit ha ki gőgös merészség ösztönéből tenni bátorkodnék, legyen 
tudtára, hogy tulajdonából váltja meg; a mely váltság király és ispán között 
oszoljon, mint a többi. 
De ha valaki, eddig szolgaságban tartatván, törvény előtt keres oltalmat az ő 
szabadságának és megtalálja azt, éljen csak a szabadsággal, és a ki őt 
szolgaságban tartja vala, váltságot ne adjon. 
25. FEJEZET. Leányok elrablásáról. 
Ha ki a vitézek közül rút szeméremtelen, valamely leányt az ő szüleinek 
engedelme nélkül rablana feleségül magának, parancsoljuk, hogy adja vissza 
a leányt a szülőknek, ha mingyárt valami erőszakot mivelt volna is rajta; és 
a rabló tiz tinóval fizessen a rablásért, jóllehet azután meg is békéljen a 
leány szüleivel. 
1. §. Ha pedig valamely szegény vagy közrendű ember indul ilyen 
cselekedetre, tegye jóvá a rablást öt tinóval. 
26. FEJEZET. Ha szabad ember másnak a szolgálóleányával 
paráználkodik. 
Hogy a szabadok az ő szabadságok szeplőtelen tisztaságát megőrizzék, óvni 
akarjuk őket a mások szolgálóleányaival való paráználkodástól. 
1. §. Valaki tehát ezen törvényt meggondolatlanul általhágván, másnak a 
szolgálóleányával paráználkodnék, tudja meg, hogy bűnbe esett, mely 
bűneért első izben vérig veszszőzik és megkopasztják. Ha pedig másod 
izben paráználkodik azzal, ismét veszszőzzék vérig és kopaszszák meg. Ha 
harmad izben, legyen szolgatársa a szolgálóleánynak vagy váltsa meg 
magát. 
2. §. Ha pedig a leány fogadna tőle méhében és nem tudna szülni, hanem a 
szülésbe halna, más szolgálóleányt adjon érte. 
3. §. Hasonlóképen ha valaki szolgája paráználkodik másnak a 
szolgálóleányával, azt is veszszőzzék vérig és kopaszszák meg; és ha a 
leány fogadna tőle méhében és a szülésbe halna, adják el a szolgát és árának 
fele legyen a leány uráé, fele pedig maradjon mindenkor a szolga urának. 
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27. FEJEZET. Azokról szól, a kik másnak szolgálóleányát kérik 
feleségül. 
Hogy senki azok közül, a kik szabadok nevén neveztetnek, valakinek 
bosszuságot tenni ne merjen, rettentjük és óvjuk őket. 
1. §. Mert im ezen királyi tanács végezte, hogy ha szabad ember másnak a 
szolgálóleányát választja házastársul, tudtával a leány urának, elveszitvén az 
ő szabadsága birását, örök szolgaságra vettessék. 
28. FEJEZET. Azokról, a kik az országon kivül szöknek az ő 
feleségöktől. 
Hogy mind a két nemen valók bizonyos törvény alatt és bosszuvallás nélkül 
éljenek és gyarapodjanak, ezen királyi végzéssel rendeltetett: ha valaki szilaj 
gerjedelmében az ő felesége utálása miá elhagyja hazáját, minden a mit a 
férj bir vala, legyen az asszonyé, valameddig férjére várakozni akar, és senki 
őtet más házasságra kényszeriteni ne merje. 
1. §. De ha kedve tartja, magával vivén hozzá illendő ruháit, egyéb javakat 
pedig kibocsátván kezéből, szabad legyen házasságra mennie. És ha férje, 
hallván ezt, visszatérend, ne legyen szabad neki mást feleségül venni az ő 
vétkeért, hanem csak a püspök engedelmével. 
29. FEJEZET. Arról, ha férjes asszonyok, lopnak. 
Mivelhogy szörnyűséges dolog és utálatos minden ember előtt, ha férfinép, 
és még annál is inkább, ha asszonynép tapasztaltatik lopásnak 
cselekedetében, azért a királyi tanács ezt végezte: ha férjes asszony lop, 
férje váltsa meg. 
4. §. És ha másodszor esik azon vétekbe, hasonlóképen váltsa meg: ha pedig 
harmadszor, adják el. 
31. FEJEZET. A boszorkányokról. 
Ha valami boszorkány találkozik, vigyék a birák törvénye szerint az egyház 
eleibe és bizzák a papra, hogy bőjtöltesse és oktassa hitben: bőjtölés után 
pedig menjen haza. 
4. §. Ha másod izben találtatik azon vétekben, alázza meg magát ismét 
bőjtöléssel; annakutána a templom kulcsával keresztforma bélyeg süttetvén 
mellére, homlokára és a válla közzé, menjen haza. 
2. §. Ha pedig harmad izben, adják a birák kezébe. 
32. FEJEZET. A bűbájosokról, ördöngösökről és jövendőmondókról. 
Hogy Isten teremtménye minden gonosznak ártalmától ment maradjon és 
senkitől kárvallást ne szenvedjen, hacsak nem Istentől, ki előmenetelét is 
adja, tanácsi végzésből vetettünk nagy rettentő tilalmat az ördöngösöknek és 
bűbájosoknak: hogy senki bűbájjal vagy ördöngös tudománynyal egy 
embert is eszéből kiforgatni vagy elveszteni ne merjen. 
4. §. De ha mégis ember vagy asszonyember ennekutána ilyetén dologra 
vetemednék, adják annak a kezébe, a kit megrontott, avagy rokonai kezébe, 
hogy tegyenek törvényt reá az ő akaratjok szerint. 
2. §. Ha pedig jővendőmondók találtatnának, a kik hamuban s más 
effélékben mesterkednek, igazitsa meg őket a püspök az ostorral. 
34. FEJEZET. Templomok épitéséről és arról, hogy mivel 
ajándékozzák meg a faluk az egyházat. 
Minden tiz falu templomot épitsen és ajándékozza meg azt két házzal és 
ugyanannyi cseléddel, továbbá lóval, kabalával, hat ökörrel és két tehénnel, 
harmincznégy darab apró barommal. 



 75

4. §. Ruhákról pedig, mind papi öltözőkről, mind oltártakarókról, a király 
gondoskodjék; papról és könyvekről a püspökök. 
36. FEJEZET. Arról, ha szolga szolgát öl. 
Ha valakinek szolgája más ember szolgáját öli meg, a gyilkos ura a megölt 
szolga fele árával elégitse meg annak urát, ha tudja; ha pedig nem, 
negyvennapi bőjt után adják el a szolgát és osztozzanak az árán. 
37. FEJEZET. A gyilkos szolga váltságáról. 
Azt a szolgát, ki szabad embert öl, váltsa meg ura száztiz tinón ha akarja, 
vagy adja kézbe. 
38. FEJEZET. Azoknak büntetésökről, a kik más ember szolgáit 
igyekeznek elszabaditani. 
Ha valaki más ember szolgáit elszabaditani igyekeznék, valahány szolga 
leszen, annyi cseléddel fizessen érte. 
1. §. Ebből két rész a királyé, a harmadik a szolgák uráé legyen. A király 
pedig az ő részéből egy harmadot adjon az ispánnak. 
39. FEJEZET. Az első lopásról, mit szolga követ el. 
Valamely szolga először követend el lopást, adja vissza a mit lopott és 
váltsa meg az orrát öt tinóval, ha tudja; ha pedig nem, vágják le. 
40. FEJEZET. Annak büntetéséről, a ki másod és harmad izben lop. 
Ha vágott orral ujra lop, váltsa meg a fülét öt tinóval, ha tudja; ha pedig 
nem, vágják le a füleit. 
1. §. Ha harmadszor lopott, haljon meg. 
41. FEJEZET. Arról, ha szabad ember lop egyszer, kétszer és 
háromszor. 
Szabad embernek, ha lopásban vétkezik, ily törvényt szerzettünk 
bűnhödésére: hogy egyszer váltsa meg magát, ha tudja; ha pedig nem, adják 
el szolgaságra. 
1. §. Ha eladatván lopand, a szolgák törvénye alá vettessék. 
2. §. Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be rajta. Ha pedig 
harmadszor, élete veszszen. 
44. FEJEZET. Arról, hogy az ispánok adják vissza, a mit a vitézektől 
erőszakkal vettek el. 
Ha valamely ispán keresett oknak ürügyével, erőszakkal veszen el a vitéztől 
valamit, adja vissza és azonfelül a magáéból fizessen megannyit. 
46. FEJEZET. Azokról szól, a kik karddal ölnek embert. 
Valaki embert öl karddal, azon kard által veszszen el. 
46. FEJEZET. A test tagjainak megnyomoritásáról. 
Valaki pedig kardot vonván, akárkit mást megnyomorit, vagy a szemén, 
vagy a lábán, vagy a kezén, hasonló veszedelmét szenvedje az ő testének. 
48. FEJEZET. Arról, a ki megsebesül kardvágás miatt. 
És ha valaki megsebesit valakit kardjával, és a sebesült meggyógyul és 
felépül az ő sebéből, fizesse meg a vérdijat érte, a ki okozta. 
49. FEJEZET. Arról, a ki kardot von, de sebet nem ejt. 
Ha valaki dühe gerjedelmében kardját kivonja, de mindazáltal sebet nem ejt 
vele, csupán a mezitelen kardért bűnhödjék a vérdij felével. 
51. FEJEZET. A király és ország ellen való pártütésről. 
Ha valaki pártot üt a király vagy ország ellen, annak oltalmat ne adjon a 
templom. 
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1. §. És ha valaki akármi módon a király élete vagy méltósága ellen 
esküszik össze, vagy megkisérti azt, avagy a kisértővel tudva egyetért, 
legyen átok rajta és foszszák meg a hivekkel való minden közösségtől. 
2. §. Vagy ha valakinek valami efféléről tudomása vagyon, és noha 
bizonyságot tehetne róla, meg nem jelenti, ugyanazon büntetés szálljon reá. 
52. FEJEZET. A tizedről. 
A kinek Isten tizet ad egy évben, a tizediket adja Istennek. 
1. §. És ha valaki elrejti a tizedet, kilencz részt adjon érte. 
2. §. Valaki pedig a püspöknek osztott tizedet meglopja, mint lopót itéljék 
meg és az ilyennek váltsága mind a püspöké legyen. 
53. FEJEZET. A király rágalmazóiról. 
Ha ki valamely ispánnak vagy más keresztyén embernek álnokul ezt 
mondja: Hallám vesztedre szólni a királyt, és reá bizonyodik a dolog, haljon 
meg. 
 
 
 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ 
 
Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata 
megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt 
égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja 
fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az 
élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, 
hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben 
isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az 
élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és 
egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld 
bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, 
híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem 
fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még 
életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy 
velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a 
legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy 
odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni 
bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól: 
Hallgass, fiam, atyád intelmére, 
s ne vedd semmibe anyád tanítását!... 
[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,] 
akkor nagy lesz száma élted éveinek. 
Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel 
parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, 
sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. 
Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga 
hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a 
parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a 
paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért 
szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-
különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz 
emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja 
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békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a 
népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül 
is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek 
vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden 
gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok 
fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész 
életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az 
téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s 
a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor 
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket 
előrebocsátván térjünk a tárgyra. 
 
FEJEZETEKRE OSZTÁS 
A katolikus hit megőrzéséről 
Az egyházi rend becsben tartásáról 
A főpapoknak járó tiszteletről 
A főemberek és vitézek tiszteletéről 
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról 
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról 
A tanács súlyáról 
A fiak kövessék az elődöket 
Az imádság megtartásáról 
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről 
 
I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL 
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet 
vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. 
Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, 
tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és 
apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden 
Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy 
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd 
meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik 
ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, 
fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak 
tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. 
Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki 
fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid 
ellen.  
IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL 
Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, 
serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék 
oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, 
atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se 
nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiu-
kon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd 
mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 
gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és 
minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül 
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kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal 
homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől 
óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy 
vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul 
ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen. 
V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL 
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. 
Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra. 
És ugyanő másutt: 
Király vagy, az igazságosságot szereted. 
A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.” 
És az Úr evangéliumban: „Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek 
lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni 
királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani 
lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy 
kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne 
viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag 
lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne 
ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben 
forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő 
megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám 
örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a 
türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül 
eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, 
irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és 
ékes. 
VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL 
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak 
a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római 
birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, 
hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma 
bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert 
amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy 
különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a 
külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású 
ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a 
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád 
rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, 
kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta 
nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák. 
VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET 
Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A 
legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, 
a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az 
isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat 
gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki 
atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. …… 



 79

Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin 
kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd 
szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére 
szert így teszel. 
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A 
TÖBBI ERÉNYRŐL 
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a 
tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll 
kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy 
a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és 
ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába 
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, 
szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, 
megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva 
ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a 
gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a 
külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet 
gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden 
erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: 
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, 
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. 
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors 
letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. 
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy 
kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy 
becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy 
szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál 
ösztönzőjét. 
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt 
nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen. 
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Függetlenségi Nyilatkozat 
 
Az amerikai nép Függetlenségi Nyilatkozatának szövege egyszerű, világos 
és félreérthetetlen. Intézményesen biztosítja azt az életformát, amelyet a 
pionírok megszoktak és megszerettek. Nem mond nagy szavakat, nem ígér 
elérhetetlent. De talán az egész emberiség javára megállapította azokat az 
alapelveket, amelyeket az új köztársaság megszületésekor az emberi 
együttélés és társadalmi rend alapjaként elfogadott. 
 
AMERIKA TIZENHÁROM EGYESÜLT ÁLLAMÁNAK EGYSÉGES 
NYILATKOZATA 
 
Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép számára, 
hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és 
elfoglalja a földkerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a 
Természet Istene által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor 
az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy 
kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették. 

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember 
egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal 
ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a 
jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való 
törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat 
létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén 
nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok 
megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa 
vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és 
hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban 
elősegíti Boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált 
Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; 
és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved 
mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja 
jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és 
bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizo-
nyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép 
kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága 
érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék. - Ilyenek voltak e Gyarmatok 
türelemmel elviselt szenvedései, és ilyen immár a szükségesség, amely arra 
kényszeríti őket, hogy megváltoztassák előbbeni Kormányzati 
Rendszerüket. Nagybritánnia jelenlegi Királyának a története nem egyéb, 
mint ismételt jogtalanságok és bitorlások sorozata, amelynek határozott 
célja a teljes zsarnokság érvényesítése Államaink felett. Mindezeknek a 
bizonyítására engedtessék meg nekünk, hogy Tényeket terjesszünk a 
pártatlan világ elé. 
Megtagadta a közjó szempontjából legcélszerűbb és legszükségesebb 
törvények Szentesítését. 



 81

Megtiltotta Kormányzóinak, hogy jóváhagyják a legsürgősebb és 
legfontosabb törvényeket, hacsak fel nem függesztették azok végrehajtását, 
mindaddig, amíg elnyerik a Szentesítést, amit viszont végletekig halogatott. 
Visszautasított olyan nagyobb kerületekre vonatkozó Törvényeket, amely 
kerületek népessége nem adta fel a törvényhozó testületben való Képviselet 
jogát, azt a jogát, amely felbecsülhetetlen értékű a népre nézve, és csak a 
zsarnokok szemében rettenetes. 
A törvényhozó testületeket szokatlan, kényelmetlen és Levéltáraiktól távol 
eső helyekre hívta egybe, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy kifárasztva 
azokat, saját rendelkezéseivel szemben engedékenységre bírja. 
Ismételten feloszlatta a Képviselőházakat, amelyek férfias szilárdsággal 
szembeszálltak a nép jogai ellen intézett támadásaival. 
A feloszlatás után hosszú ideig megakadályozta az új választást, s így a 
törvényhozó hatalom, amely nem Semmisülhet meg, visszaszállt a Népre, az 
Állam viszont időközben külső veszélyeknek és belső megrázkódtatásoknak 
volt kitéve. 
Igyekezett megakadályozni Államainknak a benépesülését. Ebből a célból 
megakadályozta a Külföldiek Honosítására vonatkozó törvények 
végrehajtását; visszautasította a bevándorlást előmozdító törvényeket, és 
megnehezítette új Földek Birtokbavételét. 
Megakadályozta az Igazságszolgáltatás Működését, megtagadván 
Hozzájárulását a Bírói Hatalom gyakorlását biztosító törvényektől. 
Olyan Bírákat nevezett ki, akiknek hivatali megbízatása, fizetésének összege 
és kifizetése kizárólag az ő Akaratától függött. 
Új Hivatalok tömegét létesítette, és Tisztviselők raját küldötte ide, hogy 
Népünket zaklassák és vagyonát felemésszék. 
Béke idején Állandó Hadseregeket tartott közöttünk törvényhozásunk 
Beleegyezése nélkül. 
Arra törekedett, hogy a Katonaságot a Polgári Hatalom fölé helyezze, és 
attól függetlenné tegye. 
Másokkal szövetkezve olyan jogrendnek vetett alá minket, amely idegen az 
alkotmányunktól, és amelyet nem ismernek el a törvényeink; Hozzájárulását 
adta ehhez az állítólagos törvényhozáshoz abból a célból: 
Hogy hatalmas fegyveres seregeket szállásolhasson el közöttünk; 
Hogy színleges Eljárással megvédelmezhesse ezeket az államaink lakosai 
ellen elkövetett különböző Gyilkosságaikért járó Büntetés ellen; 
Hogy elzárhassa Kereskedelmünket a világ minden népétől; 
Hogy Beleegyezésünk nélkül adókkal sújthasson minket; 
Hogy sok esetben megfoszthasson minket a Bírósági Eljárás 
igénybevételétől; 
Hogy a Tengereken túlra szállíthasson minket, koholt jogsértésekért való 
felelősségrevonás végett; 
Hogy egy szomszédos Tartományban eltörölhesse az Angol Törvények 
szabad Rendszerét, 
Önkényes kormányzatot létesítve és olyannyira megnövelve Határait, hogy 
azonnal példaképül és megfelelő eszközül szolgálhasson hasonló önkényes 
rendszernek, ezekbe a Gyarmatokba való bevezetésére is; 
Hogy elvehesse Alapítóleveleinket, eltörölhesse alapvető Törvényeinket, és 
lényegében megváltoztathassa Kormányzatunk rendszerét; 
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Hogy felfüggeszthesse Törvényhozásunkat, önmagát nyilvánítván olyan 
Hatalommá, amely a mi ügyeinkben hivatott törvényt hozni. 
Letétette Kormányunkat, védelmén kívül állóknak nyilvánított minket, és 
Háborút indított ellenünk. 
Fosztogatta tengereinket, pusztította Partjainkat, felégette városainkat, és 
irtotta népünket. 
Ebben a pillanatban idegen zsoldosokból álló hatalmas sereget hoz ellenünk, 
hogy bevégezze a halál, a pusztítás és a zsarnokság már megkezdett és olyan 
Kegyetlenséggel és arcátlansággal végzett munkáját, amelynek párját a 
legsötétebb korszakokban sem találjuk, és amely teljességgel méltatlan egy 
civilizált nemzet Vezetőjéhez. 
A nyílt Tengereken Foglyul ejtett Hazánkfiait arra kényszerítette, hogy 
Fegyvert ragadjanak saját Hazájuk ellen, hogy barátaik és Testvéreik 
gyilkosai legyenek, vagy azok Kezei által essenek el. 
Lázadást szított soraink között, és rászabadította határaink lakosságára a 
kegyetlen Indián Vadembereket, akiknek közismert harcmodorához tartozik 
mindenki kiirtása korra, nemre és körülményekre való tekintet nélkül. 
Elnyomatásunk minden újabb állomásánál a legalázatosabban folyamodtunk 
Orvoslásért; Megismételt Kérelmeinkre, megismételt sértés volt a válasz. Az 
a fejedelem, akit minden tettében ilyen vonások jellemeznek, Zsarnok, és 
nem méltó arra, hogy egy szabad Nép uralkodója legyen. 
Nem mulasztottuk el Brit testvéreink figyelmét mindezekre a 
körülményekre felhívni. Időről-időre figyelmeztettük őket azokra a 
kísérletekre, amelyekkel törvényhozásuk törvényellenes módon kívánta 
hatalmát fölénk kiterjeszteni. Emlékeztettük őket kivándorlásunk és 
letelepedésünk körülményeire. Velük született igazságérzetükhöz és 
nagylelkűségükhöz folyamodtunk, és közös származásunk kötelékeire 
hivatkozva kértük őket, hogy tagadják meg a jogtalanságokat, amelyek 
elkerülhetetlenül megszakítják összeköttetéseinket és érintkezésünket. Az 
igazság és a vérrokonság szava azonban náluk is süket fülekre talált. Így 
tehát bele kell nyugodnunk a szükségszerűségbe, amely elkerülhetetlenné 
teszi Szétválásunkat és őket, miként az emberiség többi részét Háborúban 
Ellenségnek, Békében Barátnak tekintjük. 
Mi tehát az Amerikai Egyesült Államok Képviselői, Általános 
Kongresszusba Összegyűlve a világ Legfelsőbb Bírájának ajánlva 
szándékaink tisztaságát, e Gyarmatok becsületes Népe Nevében és 
Felhatalmazása alapján, ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, Hogy 
ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknek és joguknál fogva, 
Szabad és Független Államok; Hogy a Brit Korona iránti Alattvalói Hűség 
alól Felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, amely e gyarmatokat 
Nagybritánniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg kell 
szakadnia; és hogy mint Szabad és Független Államok, teljes Hatalmuk van 
Háborút viselni, Békét kötni, Szövetségre lépni, Kereskedelmet űzni és 
Mindazt tenni, amire Független Államok jogosultak. Az Isteni Gondviselés 
Védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e 
nyilatkozat támogatására Életünket, Vagyonunkat és szent Becsületünket. 
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Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
Elfogadta az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10.-én  

Bevezető 
Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja 
méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése 
alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,  

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése 
az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és 
hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az 
elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és 
meggyőződése szabad lesz, 

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma 
védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az 
elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön, 

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok 
kifejeződésének előmozdítása, 

Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból 
hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és 
értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt 
az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb 
szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg, 

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi 
jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletben tartását, 

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös 
felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett 
kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából 

a közgyűlés kinyilvánítja az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát, mint 
azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden 
nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a 
társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, 
oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletben 
tartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai 
és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és tényleges 
alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a 
joghatóságuk alatt álló területek népei között. 

1. cikk 
Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. 
Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri 
szellemben kell hogy viseltessenek. 

2. cikk 
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, 
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nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy 
társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre 
való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes 
jogokra és szabadságokra. 

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az 
országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján 
sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy 
terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása 
bármely vonatkozásban korlátozott. 

3. cikk 

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi 
biztonsághoz. 

4. cikk 
Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság 
és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos. 

5. cikk 
Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy 
lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni. 

6. cikk 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék. 

7. cikk 
A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga 
van a tőrvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő 
védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és 
minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben. 

8. cikk 
Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére 
biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz 
tényleges jogorvoslatért folyamodni. 

9. cikk 
Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni. 

10. cikk 
Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és 
pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon 
egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt 
bűnügyi vád megalapozottsága felől. 

11. cikk 
Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell 
vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a 
védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen 
megállapítják.  
Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely 
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elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt 
büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést 
kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt 
alkalmazható.  

12. cikk 
Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy 
levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében 
vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen 
beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez. 

13. cikk 
Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és 
lakóhelyét szabadon megválasztani.  
Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, 
elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.  

14. cikk 
Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket 
keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.  
Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. 
kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek 
céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.  

15. cikk 
Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.  
Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága 
megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.  

16. cikk 
Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga 
van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot 
kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek 
mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében 
egyenlő jogai vannak.  
Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével 
lehet kötni.  
A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a 
társadalom, valamint az állam védelmére.  

17. cikk 
Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a 
tulajdonhoz.  
Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.  

18. cikk 
Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés 
megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a 
meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság 
előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján 
való kifejezésre juttatásának jogát. 
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19. cikk 
Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, 
amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen 
zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és 
terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. 

20. cikk 
Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési 
szabadsághoz.  
Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kőtelezni.  

21. cikk 
Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár 
közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.  
Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában 
közszolgálati állásokra való alkalmazásához.  
A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő 
szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel 
egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes 
választáson kell hogy kifejezésre jusson.  

22. cikk 
Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális 
biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az 
államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és 
számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a 
méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges 
gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse. 

23. cikk 
Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad 
megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a 
munkanélküliség elleni védelemhez.  
Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül 
egyenlő bérhez van joga.  
Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van 
joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő 
létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb 
eszközei egészítenek ki.  
Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a 
munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti 
fizetett szabadsághoz.  

24. cikk 
Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a 
munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot. 

25. cikk 
Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és 
jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, 
ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális 
szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, 
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özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló 
biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független 
körülmények miatt elveszíti.  
Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak 
jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, 
ugyanabban a szociális védelemben részesül.  

26. cikk 
Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az 
elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás 
kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb 
tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt -érdeméhez képest- egyenlő 
feltételek mellett nyitva kell állnia.  
A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az 
emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 
kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az 
összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, 
valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében 
kifejtett tevékenység kifejlődését.  
A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés 
megválasztásában.  

27. cikk 
Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad 
részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában 
és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.  
Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és 
művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.  

28. cikk 
Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a 
nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a 
jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal 
érvényesülhessenek. 

29. cikk 
A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek 
keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.  
Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs 
alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a tőrvény kizárólag mások jogai 
és szabadságai elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és 
általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.  
Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült 
Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.  

30. cikk 
A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az 
valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen 
jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok 
megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen 
cselekményt elkövessen. 
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