
Jog
irgalmas szereiét telteivel kapcsolatosak. 3.§. Az illetékes egyházi 
hatóság csakis személyek vagy dolgok olyan együtteseinek adja 
meg a jogi személyiséget, melyeknek célja valóban hasznos, és 
amelyek -  mindent figyelembe véve -  előreláthatólag elégséges 
eszközökkel rendelkeznek kitűzött céljuk szolgálatára. Vö. 115. 
kán. 3.§. A dolgok együttese, vagyis az önálló alapítvány lelki 
vagy anyagi javakból, vagyis dolgokból áll, és a jog meg a sza
bályzat szerint egy vagy több természetes személy vagy egy 
testület vezeti.

47 1997. évi CXXIV. Tv. 2.§ (7) Az egyház esetében nem minősül 
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek: a) hitéleti,
nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségü
gyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény működtetése, 
valamint az említett tevékenységek folytatása. (...) c) hitélethez 
szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése, (...) c) 
temető fenntartása, f) a kizárólag hitéleti, nevelési-oktatási, kul
turális. felsőoktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- 
és ifjúságvédelmi tevékenységet szolgáló immateriális jószág, 
tárgyi eszköz és készlet értékesítése (...) g) hitéleti, 
nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális és egészségü
gyi. sport, gyermek- és iljúságvédclmi tevékenységet szolgáló 
eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása.

4-’ Vö. ERDŐ P.: A katolikus egyház álláspontja az egyházi ingat
lanok ügyében, in Partnerek vagy ellenségek? Az egyházak és az 
állam viszonyáról [Egyházfórum konferencia], (Bp., 1992. 
44-53. pp.).

JJ Vö. 1991. évi XXXII. tv. I .§( I) E törvény hatálya kiterjed arra az 
egyháztól, vallásfelekezettől, vallási közösségtől, egyéb egyházi 
szervezettől (...) 1948. január l-je után kártalanítás nélkül állami 
tulajdonba került beépített ingatlanra, amely az állami tulajdonba 
kerüléskor a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott célt szolgált, 
feltéve, hogy az. ingatlan e törvény hatálybalépésekor állami tulaj
donban vagy a helyi önkormányzat tulajdonában van. (2) E 
törvény alkalmazásában egyházi tulajdonnak kell tekinteni az 
egyház javára létesített alapítvány tulajdonát és az egyháznak az
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A házassági kötelék 
felbontásának történeti 

fejlődése és modelljei

Egyes szerzők szerint a házassági bontójog „fej
lődése” -  legalábbis általában -  „a házasság 
felbonthatatlanságától a vétkességen alapuló 

bontási renden át az objektív bontási elv, az ún. fel- 
dúltság elvén alapuló bontási rendszer, és a meg
egyezésen alapuló bontás” felé haladt.1 Ez a megál
lapítás a házassági jog egyházi hatáskörbe kerülésé
nek időpontjától, pontosabban még később, a clunyi 
reformmozgalomtól számítva megalapozottnak te
kinthető. Az emberiség történelmének legkorábbi 
szakaszaiban is jelen volt a válás, nem mint kivétel, 
hanem mint általános jogosultság, valamint ez a 
pragmatikus rend a kereszténység korai századaiban 

_ i s  továbbélt.

egykori kegyúri jogviszonyon alapuló ingatlanhasználati jogát is. 
ha egyébként az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

45 Ptk. 65. § (IM 6).
46 SCHANDA B.: Magyar állami egyházjog [Bibliolhcca Insiitun 

Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicac de Petro 
Pázmány nominatac 1/4]. (Bp.. 2003.: 99-103. pp.) Vö. 8/1993. 
(II. 27.) AB hal. ABH 1993.99. 100-101.

47 ERDŐ P.: Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d'Ungheria, 
in Annuario de Derecho Ecclcsiastico dél Estado XIV (1998. 
721-728. pp.).

4S Vö. 1991. évi. XXXII. tv. (Bevezető): Az egyházak a magyar 
történelemben értékes kultúrateremtő, -megőrző és -átadó munkál 
végeztek. A hitéleti tevékenység mellett az oktatás, nevelés, az 
egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén jelentős 
feladatokat láttak el, és fontos társadalmi szerepet töltöttek be. 
(...) A jogállamiságot megvalósító Magyar Köztársaságban az 
egyházak ismét szabadon, korlátozás nélkül betölthetik társadal
mi szerepüket, ehhez azonban hiányoznak az anyagi eszközeik. A 
rendszerváltást megelőző Országgyűlés által a lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról megalkotott 1990. 
évi IV. törvény már utalt arra. hogy a magyarországi egyházak a 
hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, 
nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi tevékenységükkel és a 
nemzeti tudat ápolásával jelentős szerepet töltenek be az ország 
életében. Az akkori körülmények között azonban még nem kerül
hetett sor e szerep betöltéséhez szükséges tárgyi, anyagi feltételek 
biztosítására. (...).

4‘'  Vö. „Como ya hemos senalado en el c. 1254. se irata de unó de 
los lines tradicionales a cuyo logro están dirigidos los bienes tem- 
porales de la lglesia (...) No se aceptan. por consiguicnte. las nor
más civilcs quc. no siendo aplicación o derivación dél derecho 
natural (v. gr. La legítima). limiten la capacidad de las personas 
en esta matéria." Código de Derecho Canonico. Edición bilingüc 
comentada ]Bibliotcca de Aulores Cristianos 442]. (Madrid 1999. 
675-676. pp.)

A Tigris és az Eufrátesz által határolt terület ősi vá
rosállamaiban az Óbabiloni Birodalom létrejötte előtt is 
lehetősége volt a férjnek arra, hogy egy váló formula 
elmondásával -  bármiféle bontó ok igazolása vagy bí
rósági eljárás lefolytatása nélkül -  elbocsássa első, illet
ve másodfeleségét. Hammurabi közvetlen elődjének, 
Sin-Muballitnak a korából számlázó két okmány2 tanú
sága szerint az egy időben két feleséget vevő Warad- 
Samas ha feleségeihez így szólt: „Nem vagytok a 
feleségeim!,” felbomlott a házasság. Természetesen ezt 
a férfi csupán az egyik asszony vonatkozásában is meg
tehette. A Sumérés Akkád patesiátusaiban hierarchikus 
felépítésű családmodell érvényesült, az atyai vagy férji 
hatalom alatt álló nő korlátozott jogokkal rendelkezett. 
Ha a feleségek szóltak úgy, hogy „Nem vagy a fér- 
jem !annak  hatása nem a házasság felbomlása, hanem 
a nő megbüntetése volt, azaz megkötözve a folyóba 
kellett vetni az ilyen asszonyt. Hammurabi törvény- 
könyvében -  bár házasság jogi rendelkezései jelentős 
terjedelműek -  a házasság felbontásával és annak va
gyonjogi hatásával csak pár szakasz foglalkozott. Az 
előzőekhez képest fontos jellemvonása volt ennek a 
gyűjteménynek, hogy nem ragaszkodott kizárólagosan 
a férj egyoldalú bontási jogosultságához. Ha a nő aka-
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rata a házasság felbontására irányult és férje akarata ez
zel megegyezett („Elbocsátom őt!”), a házasság meg
szűnt, bár a nő vagyonjogi szempontból hátrányos 
helyzetbe került. Ha azonban a férj felesége kezdemé
nyezésére a „Nem bocsátom el!” formulával válaszolt, 
a hitves elveszítette az első feleséget megillető jogait és 
rabnőként maradt a családban, valamint a férj jogot 
nyert arra, hogy másodfeleséget vegyen, ami egyébként 
csak szigorú feltételek esetén volt lehetséges az óbiro
dalom korában.3

A héberek joga, a 
Tóra is adott lehetősé
get a házasság felbon
tására, amely a felek 
m agáncselekm ényét 
képezte épp úgy, mint 
Mezopotámiában. A fe
leség elbocsátása, azaz 
a férj egyoldalú aktusa 
válólevél (get. gettin) 
kiállításával ment vég
be.4 A szövetséges tár
sak közötti hármas kö
tél felbontása azonban 
a házasság fogalmából 
következően csak vég
ső megoldásként volt 
jelen: a Sinai hegyen 
kapott kinyilatkoztatott 
isteni jognak az elbo
csátással szembeni ne
gatív megítélését jelzi a 
tilalom, amely a koha- 
nita papoknak (Lévi 
törzsén belül Áron le- 
származottainak) elvált 
nővel való házasságkö
tését gátolta. A mózesi 
törvénykönyv rendel
kezésein túl Malakiás 
próféta is megerősítet
te. hogy az egy testté 
lett két házasfél5 szö
vetségi kapcsolatának

~Szükséges-e az elhalás a házasság felbonthatatlanságához? A ké 
pen az ófrancia legendából Raintiind és Melnsine házasságkötése 
illetve annak egyik fon tos része, a nyilvános elhalás és a menyasz 
szonykamra niegáldása látható. Bem ard Richel fakarca, (Basel 
1475 körül), forrás: Clansdieter SCHOTT: Traminiig und Jawort 
Von dér Brautiibergabe zűr Ziviltrauung (Frankfurt am Main 
1992. 62. p.)

szétzúzását a Teremtő Isten nem tartja jónak, mi több, 
gyűlöli.6 Válás esetén a férj feleségének „végkielégí
tést” (ketuba) fizetett (a házasságkötés feltételeit ren
dező szerződés, a házasságlevél az elnevezését erről a 
vagyonjogi intézményről nyerte, lévén annak egyik fő 
tárgya). A babiloni fogság kezdetén Egyiptomba me
nekült és ott megtelepedett zsidó kolónia iratai között 
talált, i. e. 440-ben keletkezett legrégibb ismert ketu
ba tanúsága szerint az elbocsátás a következőképpen 
ment végbe: „Ha holnap vagy holnapután As-Hor fel
áll a községben és azt mondja, gyűlölöm feleségemet. 
Mibtachját, veszítse el a móringot, és ő mindent elvi
het az utolsó szálig, mit kezében hozott, egyszerre, 
egy és ugyanaz napon, és mehet ahova akar, szó és 
perpatvar nélkül.”7

A HÁZASSÁGI KÖTELÉK FELBONTÁSA 
A RÓMAI JOGBAN
A római jogi házasságfogalom magában hordozta a 

válás megítélésének jellemvonásait is. A klasszikus 
kor jogi szövegei szerint a jogtudósok a házasság szo
ciológiai fogalmát fogadták el, és ezt transzformálták 
át jogviszonnyá. A házasság szerintük -  minden hoz
zá kapcsolódó jogkövetkezménnyel együtt -  akkor

jött létre, amikor egy 
szabad férfi és egy sza
bad nő, akik egymással 
szemben ius conubium- 
mal rendelkeznek, élet- 
közösségre lépett olyan 
elhatározással, hogy 
tartósan házasságban 
fognak élni. Ha peclig a 
házasság e kér feltétele 
-  a conubium és a köl
csönös affectio marita- 
lis -  közül bármelyik 
elenyészett, a házasság 
jogi értelemben felbom
lott. A váláshoz tehát 
nem volt szükség bírói 
ítéletre, sem az ilyen 
szándék kifejezett ki
mondására. hanem ele
gendő' volt bármely, az 
akarat hiányát jelző' 
cselekmény végrehajtá
sa. Ebben az esetben a 
házasság minden továb
bi. különleges formá
hoz való kötöttség nél
kül felbomlott.8

Kis kivételt képezett 
az idővel háttérbe szo
ruló férji manus-szer- 
zést eredményező há
zasságkötés. Ilyenkor a 
házasság a halál és a 
capitis deminutio maxi- 

ma-n kívül tehát válás által is megszűnhetett. A con- 
farreatio által keletkeztetett manus-os házasság kez
detben valószínűleg felbonthatatlan volt, és a dif- 
fareatio csak később fejlődött ki szűk körben, valószí
nűleg csak házasságtörés esetére korlátozódva. 
Coemptio vagy usus által keletkezett manus-os házas
ság a nő bármely vétkes cselekménye esetében fel
bontható volt, a férj nyilatkozatát a nő remancipáció- 
ja követte.9

A sine conventione in manum mariti, a férj manus- 
szerzése nélkül megkötött házasság minden forma nél
kül megszüntethető volt.10 A házasfél egyoldalú elta- 
szítására (repudium) a férjnek és a feleségnek is lehe
tősége volt," bár a korai időszakban a férjek abszolút 
jogosultságát képezte a repudium. A köztársasági kor

21



lörténeli siemle

bán már az a férj, aki iusta causa nélkül taszította el a 
feleségét, infámisnak minősült, ami nem csak erkölcsi 
megítélést, hanem joghátrányt is jelentett. A jogos okot 
(pl. gyermektelenség, kicsapongás) a férjnek a feleség 
nemzetségéhez tartozó hét felnőtt személy előtt kellett 
igazolnia. A repudium jogi szabályozására a visszássá
gok megszüntetése érdekében került sor. Ez a szabá
lyozás azon a hagyományos szemléleten nyugodott, 
hogy a házastársakat, vagy azok egyikét jogilag nem 
lehet a házasság fenntartására kényszeríteni. Ennek kö
vetkeztében érvénytelennek tekintették azokat a for
mátlan pactum vagy stipulatio által létrejött megállapo
dásokat, amelyek a válás szabadságát ki akarták zárni, 
vagy pénzbüntetést helyeztek kilátásba válás esetére.

A köztársasági kor vége felé jött létre a divortium, 
amely alatt mindkét fél kölcsönös szándékát értették a 
kötelék megszüntetésére, minden egyéb ok nélkül.12 
A házasság felbontása minden vonatkozásban a felek 
magánügyét képezte. Megállapítható, hogy a házas
ság létrejöttéhez hasonlóan a házasság felbontása is a 
profán római jog szabályai szerint történt az állam
vallás-váltás után is. Az államvallássá lett (380) ke
reszténység jogrendjében, amely a zsidó jogi eleme
ket több esetben római jogival cserélte fel, lehetőség 
volt ugyan a házasság felbontására, de a római császá
rok szigorú szabályokkal igyekeztek azt keretek közé 
szorítani. így a repudium megengedett, bár iusta causa 
hiányában büntetendő cselekmény volt. Nagy Kons
tantin rendelete szerint (331) a nő három okból válha
tott el jogosan férjétől: ha a férj gyilkos, méregkeverő 
vagy hullarabló volt. A iusta causa nélkül a nő elve
szítette hozományát és minden egyéb vagyonát is, és 
deportálták. 421-ben Honorius kiterjesztette a jogos 
okok körét és jelentősen enyhítette a büntetéseket a 
birodalom nyugati félében. Ezzel párhuzamosan kele
ten 11. Theodosius helyreállította a klasszikus válási 
szabadságot (439), bár tíz évvel később ismét taxatíve 
felsorolt okok esetében biztosított csak lehetőséget a 
repudiumra, melyre kizárólag az affectio maritalis 
megszűnését közlő írásbeli nyilatkozat által kerülhe
tett sor. 111. Valentianus nyugati császár ezt a rend
szert elismerte.

A repudium korlátok közé szorításával párhuzamo
san a divortium megengedett volt, amint azt 
Anastasius császár 497-ben megerősítette, valamint 
Justinianus is lehetővé tette. Élete végén a pappá is 
felszentelt keleti uralkodó a nőknek abban az estben is 
jogot adott a repudiumra, ha férjük a házasságkötéstől 
számított öt, legkésőbb három éven belül nem volt ké
pes a házasság elhálására. Justinianus vagyoni érdek
ből történő visszaélések miatt megtiltotta a consensu- 
sos válást, és olyan büntetéssel sújtotta, mint a iusta 
causa hiányában véghezvitt repudiumot, azaz mind a 
férfit, mind a nőt élete végéig kolostorba zárták és 
megfosztották vagyonától. Az államvallássá lett ke
reszténység a jogalkotásra rendkívüli mértékű hatást 
gyakorolt ugyan, ennek ellenére a házasság abszolút 
felbonthatatlanságának kánonjogi elve nem érvénye
sült. 568-ban II. Justinianus hatályon kívül helyezte

elődjének a válási szabadság évezredes elvével ellen
kező rendelkezését.

A KÁNONJOGI ELVEK MEGJELENÉSE 
A GERMÁN TÖRZSI JOGOKBAN
A Nyugat-római Birodalom felbomlását nagyban 

elősegítő germán törzsek körében ismert volt a válás 
intézménye, amely általános gyakorlat maradt a nyu
gati kereszténységhez való csatlakozásuk után is. A 
felbont hatat lanság elve a pápasággal szoros kapcso
latot ápoló törzseknél nehezen, míg más esetben szin
te egyáltalán nem érvényesült. így az észak-európai 
germán törzsi szokásjog-gyűjteményekben az egyház
jog hatása a reformáció koráig(!) alig tűnik fel. Az ér
dekelt családok maguk intézték a házassági kötelékkel 
kapcsolatos ügyeket, mindenféle hatósági beavatko
zás nélkül.13

Európa délebbi területein a kánonjogi elvek a poli
tikai-történeti keretek átalakulása következtében, 
hosszabb idő után jutottak csak érvényre a törzsi szo
kásjogokban. A 6. század elején keletkezett Lex 
Salica és a Lex Ribuaria a házasság egyoldalú férji 
felbontásával szemben jogi korlátot nem állított fel, 
erre bírósági eljárás nélkül, a felek magáncselekmé
nyeként került sor. Nagy Károly kapituláréja volt az 
első, amely szerint a házasságtörés csupán a válásra 
adott lehetőséget, de azt követően az ártatlan fél sem 
köthetett újabb házasságot.

Az alamannok törzsi joga, a Pactus Alamannorum 
600 körül ismerte a kölcsönös megegyezésen alapuló 
bontást is. Az 5-6. század fordulóján keletkezett Lex 
Burgundionum a különböző jogrétegek egymásra ra
kodásáról tanúskodik. A nőnek a házasság felbontásá
ra a burgund törzsi jog szerint sem volt joga, ha ezt 
megtette, halállal, mocsárba fojtással büntették. A jo
gos ok (házasságtörés, férj életére törés, a holtak irán
ti kegyeletet sértő cselekmény) nélkül elváló férfit 
csak vagyoni hátránnyal sújtották, azaz új házasság 
kötése esetén elveszítette vagyonát. A Lex Barbara 
Visigothorum, mely fél évszázaddal a törzs kátólizá- 
lását követően, a 7. század közepe táján keletkezett, 
bizonyos mértékben kánonjogi hatást tükröz. A férj 
jogszerű válását a házasságtörésre korlátozta, és elis
merte a feleség válási jogát abban az esetben, ha a férj 
természetelleni fajtalanságot követett el, vagy felesé
gét házasságtörésre kényszerítette. E három jogos ok 
esetén a nem vétkes félnek lehetősége volt az újrahá- 
zasodásra. Az ugyanebben az időben keletkezett 
Edictum Lothari a nő válási jogát hasonlóan szabá
lyozta a langobardok körében. A későbbi langobard 
uralkodói rendelkezések a válási feltételeket újra sza
bályozták. A germán törzsi területen élő volt római la
kosságra vonatkozó törzsi jogkönyvek a római jogi el
veket vették át.14A germán törzsek gyakorlatát a ró
mai egyház elnézte, ilyen módon a kánoni jog érvé
nyesülésével szemben a római jog receptiója mellett a 
germán törzsi jogok is jelentős akadályt képeztek.



A HÁZASSÁGI KÖTELÉK 
FELBONTHATÓSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 
A KÁNONJOGBAN
A római katolikus egyház atyáinak, így Szent 

Ágostonnak és Jeromosnak a munkáiban jelen volt 
ugyan a házasság felbontásának az ellenzése, ám 
Ágoston élete vége felé megkérdőjelezte előbbi felfo
gása helyességét.15 A házasság felbontását ellenző ka
tolikus egyházjogászok hivatkozásai sorában elsők 
között foglalt helyet az első elvirai zsinat határozata 
(300), amely azt a nőt, aki férjét elhagyta és máshoz 
ment, kiközösítéssel sújtotta.16 Az agdei zsinat (506) 
a germán törzsi jogok rendelkezéseire reagálva meg
tiltotta, hogy a férj feleségétől elválva újabb házassá
got kössön, mielőtt a püspök elismerte volna a válás 
jogos okának meglétét. A soissons-i zsinaton (744) 
Zakariás pápa a felbonthatatlanság elve mellett foglalt 
állást, de a verberies-i (756), valamint röviddel ezután 
a compiégne-i zsinat megengedte a válást és az újra- 
házasodást. Móra szerint a korabeli egyházjogi írók 
munkái is igazolják, hogy a frank püspökök a fenti 
esetekben megengedték a válást, valamint Itália egyes 
részein is ez a tendencia érvényesült.

Al l .  század második felében a clunyi reformmoz
galom következtében volt csak lehetőség a köteléket 
bontó válás és az újraházasodás tilalmazásának érvé
nyesítése. Anselmus luccai püspök Collectio-ja (körül
belül 1080) a felbonthatatlanság elvén állott, sutri-i 
Bonizo. piacenzai püspök Liber de Vita Christiana cí
mű munkájában (1090-1095) házasságtörés esetén 
megtiltotta az újraházasodást a vétlen félnek is. Az 
enyhébb gyakorlat elleni küzdelem példái a clunyi 
eszmék hatása alatt álló zsinatok (Rheims 1049. Tours 
1060. Rouen 1072) rendelkezései is. Az egyházi bírás
kodás megerősödésével17 párhuzamosan a házasság 
szentség jellege és a felbonthatatlanság elve is érvé
nyesülésre jutott. Gratianus szerzetes jogösszefogla
lása. a Decretum Gratiani (1140) ezt az állapotot je 
lenítette meg.Ifl

A Decretumban kiemelt szerephez jutott a házas
sági anyagi és eljárási jog is. Gratianus a magánvá
lás utáni egyházi bírói beavatkozás alapvető eleme
it dolgozta ki (separatiós eljárás), a részletezést (a 
házassági akadályokból következő semmisségi pe
rek eljárása) a következő kor kánonjogászai végez
ték el. A szentszéki eljárás szükségessége közvetve, 
több tétel kapcsán bontakozik ki: a házasságtörés té
nyét bizonyítani kellett, valamint ha a férj feleségét 
a per kezdete előtt elbocsátotta, köteles volt az elő
ző állapotot helyreállítani. A házasság, pontosabban 
fogalmazva a házasfelek konszenzusa (consensu 
maritali) végrehajtott és így szentségi rangra emel
kedett házasság (perfectum matrimonium) csak va
lamely fél halálával szűnt meg, erre sem fogság, 
sem házasságtörés (adulterium), sem a testi érintke
zés (copula carnalis) után bekövetkező impotencia 
esetén nem volt lehetőség. A vétkes felet el lehetett 
bocsátani, de a kötelék továbbra is megmaradt, ami

által az ártatlan fél újraházasodása is adulteriumnak 
minősült.

A Decretum Gratiani nem egyértelmű a tekintetben, 
hogy megengedhető-e a női perindítás köteléki perek
ben. A házasságtörés kapcsán hangsúlyozza I. Ince 
pápa 405-ből származó levele alapján, hogy mindkét 
féltől megkívánandó a hűség (c. 23. C. XXXII. q.5.), 
azaz a két fél egyenjogúságának elvét fogalmazza 
meg, másutt minden indoklás nélkül megvonja a kere
setindítási jogot nőktől (Dictum a c. 10. C. XXXII. 
q. I-hez, l.§). Móra ezt a kettősséget úgy értékelte, 
mint ami a Decretum két különböző jogrétegből szár
mazó (ószövetségi és római jogi) gyökerét jelenítette 
meg.19 A fenti dictumhoz írt glossza már akképpen 
foglalt állást, hogy a római jog ebben a tekintetben 
már nem érvényes és a Gratianus-szal egy időben al
kotó skolasztikus Petrus Lombardus mindkét házasfél 
kereseti jogát elismerte.

Míg a felbonthatatlanság tana általános elfogadást 
nyert, további elméleti kérdést jelentett annak tisztázá
sa. hogy mikor jön létre felbonthatatlanul a házasság. A 
vita alapját egy ellentét jelentette, amely egyrészről az 
élő római jogi szerződési szemlélet, másrészről pedig a 
„szentséggé” emelt házasságfelfogás között fennállt. A 
bolognai iskola szerint bontás megegyező akaratnyilat
kozat mellett, de a nemi egyesülés meg nem történte 
esetén lehetséges csak-, míg Petrus Lombardus és a pá
rizsi iskola konszenzus-teóriája alapján a házasság fel
bonthatatlanul jön létre magával a felek megegyezésé
vel, és ehhez így az elhálás sem szükséges.20

Bár a Corpus Juris Canonici alapelve a házasság 
szentsége és a felbonthatatlanság volt. a házasság sem
missé nyilvánításával (divortium totálé), valamint az 
ágytól és asztaltól történő elválasztás (divortium par- 
ticuiare, separatio a thoro et mensa) intézményével 
mégis lehetőség volt a nem kívánt kapcsolatból való 
szabadulásra. A bontó akadályok (impedimenta matri- 
monii dirimentia) olyan okok voltak, amelyek fennfor
gása esetén a szentszékek a megkötött házasságot sem
misítették meg. Az ágytól és asztaltól történő elválasz
tás a kötelék fenntartása mellett az életközösséget 
szüntette meg abban az esetben, ha az egyik fél házas
ságtörést követett el, hitehagyott vagy eretnek lett, el
hagyta a másikat, kegyetlenül bánt a házastársával, 
vagy ha a felek a különélésben megegyeztek. A vétkes 
magatartásával váló okot megvalósító feleség nem 
kaphatott nőtartást, és a jegyajándékot is vissza kellett 
szolgáltatnia. Ezeket a szabályokat a kánonjog a csá
szári római jognak a divortiumra és a repudiumra vo
natkozó rendelkezései alapján dolgozta ki, így -  Notter 
Antal megfogalmazása szerint -  a kánonjog „legsajá
tosabb intézményeit nem számítva az egyházi térre át
vitt római jognak” volt tekinthető.21

A tridenti zsinat a házasságkötés formai kellékei
nek szabályozása mellett hittételként hirdette ki, hogy 
a házasság nem bontható fel eretnekség, terhes együtt- 
lét, sőt görögök ellenkező gyakorlatával szemben há
zasságtörés miatt sem.22 A felbonthatatlanul létrejövő
házasság fogalmát a 16. században Melchior Canus__
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domonkos rendi szerzetes definiálta. Szerinte a szent
ség anyagát a felek által megkötött szerződés képzi, 
ennek alakja pedig a papi áldás. Bár Canus megpró
bált rendszert alkotni, a dogmatikai kérdéseket csupán 
IX. Pius (1846-1878) oldotta meg azzal, hogy elvetet
te a házassági szerződés és a szentség különbözőségé
nek tanát.23 így a megkereszteltek házassága létrejöt
tében szerződés maradt, és ha e szerződés érvényes, 
akkor egyben szentségnek is tekintették. Feltétlen ér
vényt a felbonthatatlanság elve azonban a katoliciz
muson belül sem nyert, hiszen a még el nem hált ér
vényes házasság nem csak pápai dispensatioval, ha
nem akkor is felbontható volt. ha az egyik házastárs a 
pápa által megerősített szerzetesi rendbe lépett és ün
nepélyes szüzességi fogadalmat tett.

A KÁNONJOG ÉS A
PROTESTÁNS HÁZASSÁGI KÖTELÉK! JOG 
KAPCSOLATA
A protestantizmus elvetette a házasság felbontha- 

tatlanságának és szentségének elvét. A házassági kö
telék megszűnésére vonatkozó egyházi elvek kidolgo
zásánál a lutheri és a kálvini reformált felekezetek is 
átvették azokat a római jogból származó kánonjogi té
teleket. amelyeket a római katolikus egyház az ágytól 
és asztaltól való elválasztás esetében alkalmazott. A 
házasságot polgári jogviszonynak tekintették, és így 
elismerték, hogy a felbontott házasság nem akadálya 
egy újabb megkötésének, ha az érintett fél igazolja, 
hogy korábbi házassága házasságtörés vagy hűtlen el
hagyás miatt ipso facto megszűnt. Szigorúan vétkessé
gi alapon, ele lehetőség volt a bontásra, bár az alkal
mazás körét szűkre szabták, és általában helytelenítet
ték is. Ez a rendszer a polgári házasság első cseppsze- 
rű megjelenésével párhuzamosan már a 16. században 
élt a reformált Hollandiában és Svájcban. A házasság 
felbonthatósága angol területre is a Rómától való el
szakadás (1534) után került be. mondhatni az angli
kán egyház többek között a kánonjogi felbonthatatlan
ság elvének köszönhette megszületését. Az angol 
bontójogban, separatio a thoro et mensa fenntartása 
mellett, a vétkességi rendszer vált uralkodóvá relatív 
bontó okok alapján. Ilyen módon a vétkességi elv ke
veredett a feldúltság elvével. A parlament egyedi ese
tekben kibocsátott aktusával, az ún. Priváté Act of 
Parliament-tel lehetett a házasságot felbontani, illetve 
ennek alapján lehetett az egyházi bírósági eljárást 
megindítani. A parlament ilyen actet csak akkor adott 
ki. ha a felek bizonyították, hogy a házasság ellen 
olyan súlyos támadás történt, amely a felek további 
együttélését vagy a megbomlott életközösség helyre- 
állítását lehetetlenné tette. A Priváté Act kibocsátását 
kérő felnek vétlennek kellett lennie. Ügyeltek arra is, 
hogy a felek összebeszélése egy számukra kedvező 
bontó ok színlelésére ne valósulhasson meg.24 A há
zasság felbontása a gyakorlatban vagyoni kérdésnek 
bizonyult, mert a parlament előtti eljárás tekintélyes

__költséget jelentett a kérelmező félnek. A házassági
24

bontójog modernizálására komoly társadalmi és jogi 
vita után csak 1857-ben került sor.

Skandináviában a protestáns államegyháziság sem 
változtatott a tradicionális germán szokásjogi renden, 
csak az abszolutizmus valósította meg a jogi partiku- 
larizmus felszámolását. Svédországban 1734-ben a 
Birodalmi Törvénykönyvben került sor a vétkességi 
elv bevezetésére nagyrészt az 1572. évi egyházi rend
tartás, valamint az 1686-os egyházalkotmány rendel
kezéseinek megfelelően,25 ami lényegesen szűkebb 
körben adott lehetőséget a házasságok felbontására, 
mint a germán szokásjog. Bizonyos bontó okokhoz a 
jogalkotó súlyos jogkövetkezményt fűzött. Az 1779. 
január 20-i királyi rendeletig a házasságtörést halál- 
büntetéssel fenyegette a törvény, bár azt gyakran kirá
lyi kegyelem folytán nem hajtották végre, illetve há
zassági akadályt jelentett azzal a személlyel szemben, 
akivel a házasfél a házasságtörést elkövette. A szűkre 
szabott bontó okok körén túl királyi diszpenzáció 
egyéb bontó okot is megállapíthatott.26 A protestáns 
bontójogban tehát kivételes, szűk rést ütöttek a fel
bonthatatlanság elvén abból a célból, hogy az elvisel
hetetlen élethelyzeteket orvosolják. Mindezt azonban 
olyan módon tették, hogy „a katolikus felfogásnál 
még puritánabb vallás-erkölcsi felfogás alapzatát" 
nem adták fel.27

A HÁZASSÁGI KÖTELÉK FELBONTÁSÁNAK 
POLGÁRI MODELLJEI
A 18. század naturalisztikus bölcseleté vallotta, 

hogy az államnak érdekében áll a népesség szaporo
dását előmozdítani azáltal, hogy megkönnyítik a há
zasságkötést.28 A házasságot -  a római jogi szemlélet
nek megfelelően -  a szerződések általános elvei sze
rint ítélték meg, és annak felbontását nem csak köl
csönös megegyezés esetében, de egyoldalú szerző
désszegéskor is általános jogi okokra vezették vissza. 
Az ekkor születő törvénykönyvek (1792-es francia tör
vény, illetve az ALR) a felvilágosult ideológia alap
ján, a polgári jogállam eszméje szerint rendezték2>> a 
családjogi kérdéseket, teret engedve az egyén önren
delkezési jogából levezetett objektív, feldúltsügon ala
puló bontó rendszernek, melyek esetében nem volt 
szükség valamely házasfél vétkes cselekményére, ha
nem a felek személyétől független (objektív) ok fenn
forgása elégséges volt a házasság felbontásához. Ez a 
liberális felfogás hatotta át a 19. században is a fel
bonthatatlanság elvét védelmezők táborával folytatott 
elméleti vitákat úgy Franciaországban, mint a Porosz 
Királyságban, vagy Magyarországon. Ennek ellenére 
-  egy rövid időszakot és szűk területet leszámítva -  a 
felvilágosult filozófiából levezetett jogegyenlőség és 
önrendelkezési jog nem eredményezte a házassági 
bontójog következetes liberális szabályozását és így 
az objektív bontó okok kiterjesztését az európai álla
mokban.

A 19. században a protestáns államokban továbbra 
is erősen tartotta magát, illetve a porosz utat túllépve
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visszatért a vétkességi rendszer. A modern polgári ál
lamok létrejöttét -  a lényeget tekintve -  kétféle ideo
lógiai alap táplálta. A francia forradalom előtt több 
mint 200 évvel Németalföldön -  többek között a kál
vini teológiából kölcsönzött jogegyenlőség elvének és 
az ez alapján kibontakozó modern államszervezési 
gondolatoknak köszönhetően -  már megindult a pol
gári állam kiépítése. A 17. század derekán Angliában 
az abszolút hatalmat gyakorló katolikus Stuartokkal 
szemben fellépő ellenzék kifejezetten a protestáns eti
kából merített, hasonlóan a Mayflower puritánjaihoz, 
vagy az Alapító Atyákhoz, akik 1776-ban a Függet
lenségi Nyilatkozatban a francia felvilágosodással 
azonos eredményt, a jogegyenlőség elvét egy azzal el
lentétes forrásból, a teremtés bibliai kinyilatkoztatásá
ból vezették le, amikor így fogalmaztak: „Mi ezeket 
az igazságokat magától érthetőnek tartjuk, hogy min
den ember egyenlőnek van teremtve, hogy mindnyá
jan az Isten által bizonyos velük született és el nem 
idegeníthető joggal vannak felruházva.” Ezt követően 
1787-ben az alkotmány, illetve 1791-ben a Bili of 
Rights előkészítése során is szerepet játszottak -  az 
antik demokráciák példáján túl -  a bibliai elvek, ami
kor egy toleráns, az állami és az egyházi viszonyokat 
igen szigorúan elválasztó, az állampolgárok számára 
„az élethez, a szabadsághoz és a boldoguláshoz való 
jogot” biztosítani kívánó államot rendeztek be. A pol
gári államfejlődés során a protestáns etikából merítő 
államokban sajátos módon a házassági bontójog sza
bályozásakor megmaradt a tradicionális protestáns 
rendszer, azaz a vétkességi elvhez való ragaszkodás.
Jegyzetek____________________________________

' Lásd bővebben: CSIKY Olló: A házasság felbontása (Bp.. 1990.)
- Közli: KMOSKÓ Mihály: Hammurabi törvényei (1911. Kolozs

vár. 15. p.).
1 Közli: KMOSKÓ: im. I39-I43.§§
4 V. Mózes 24:1 „Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé 

teszi azt. cs ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy 
valami illetlenséget (Makkabi Kiadói Kft.. Bp.. 1994, gondozásá
ban megjelent első teljes héber-magyar nyelvű Biblia fordítása 
szerint: szemérmetlen dolgot) talál benne, és ír néki válólcvclct. 
és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától (...)."

5 1. Mózes 2:24
Malakiás 2:14-16 „Azért, mert az Úr lett bizonyságot közied és a 
te ifjúságod felesége között, akit te megcsaltál, holott társad és 
szövetséges feleséged! Nem tett ilyet egy sem. akinek még volt 
lelke. (...) Őrizzétek meg azért a ti lelketekct, és a ti ifjúságotok 
feleségét meg ne csaljátok! Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt 
mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlensé
get borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzetek azért meg a ti 
lelketeket, és ne csalárdkodjatok!"

7 A házasságlevél szövegét közli: A Biblia világa, szerk.: 
RAPCSÁNYI László (Bp., 1973. 119. p.) Az 1893 és 1908 kö
zött a Nílus keleti partján, Asszuánban és Elcphantinében talált 
okmányok közt fellelt házasságlevél a legrégibb ismert ketuba, 
mely ie. 440-ben keletkezett.

s BENEDEK Ferenc: A manus-szerzés és a házasságkötés alaksze
rűségei a római jogban. Dolgozatok az állam-és jogtudományok 
köréből X. (Pécs, 1979. 7. p.) és KÉRÉSZI Zoltán: A „Ne 
lemere” decretum (Bp., 1909. 7. p.)

9 MÓRA Mihály: A házassági kereseti jog eredete és kialakulása.
In: Notter Antal emlékkönyv (Bp„ 1941. 791. p.)

10 BESSENYŐ András: Római magánjog I. A római magánjog az 
európai jogi gondolkodás történetében, (Bp.-Pécs. 1998. 23ó' p.)

Az USA vonatkozásában az egyes tagállamok eltérő 
módon szabályozhatták ezt a jogterületet is, azonban 
az előbb említetteken túl döntően az angol jog hatásá
nak köszönhetően a vétkességi elv élt. illetve él.

A tradicionálisan katolikus irányultságú államok 
közül a forradalmi Franciaországban 12 évet tudott 
magának kivívni a felvilágosult ideológia alapján álló 
objektív bontójog, majd itt is visszatérés következett a 
vétkességi elvhez, míg a katolikus egyház döntő befo
lyása alatt álló más államokban a 20. század második 
feléig a felbonthatatlanság elve uralkodott az említett 
„kiskapus” lehetőséggel.30

A 20. században két irányban is jelentős változás 
következett be az egyes államok bontójogában. Egy
részt előtérbe került a feldúltsági elv, az objektív bon
tó okok alkalmazása. Svájcban 1907-től, Görögor
szágban 1920-tól, a skandináv államokban az 1920-as 
évektől, Angliában 1937-től, Ausztriában 1938-tól, 
Magyarországon 1945-től a vétkességi rendszer mel
lett érvényesült a feldúltsági elv. Másrészt a vétkessé
gi elvhez ragaszkodó államokban ezen bontó okokat 
törvényhozási úton illetve a bírói jogalkalmazás során 
tágították ki, „tették rugalmasabbá.” Ezt a folyamatot 
általában a megváltozott, bonyolultabbá váló életvi
szonyokkal magyarázzák.31 Megkockáztatható azon
ban az az állítás is, hogy a 20. században bekövetkező 
-  és napjainkban tovább folytatódó -  erkölcsi rela- 
tivizálódás természetes következménye a házastársi 
kapcsolatok igen gyakori megromlása, illetve széthul
lása. majd erre a tényleges állapotra reagál a jog a 
bontás könnyebbé tételével, leegyszerűsítésével.

Bessenyő András a fentivel ellentétes véleménye szerint az al'fcc- 
tio maritalis tényleges megszűnése nem vonta maga után ipso fac- 
to a házassági kapcsolat megszűnését. Ez a szerző szerint csak 
címzett válónyilatkozat által volt lehetséges, melyet nem pótolha
tott valamely házastárs újabb házasságkötése, mint ráutaló maga
tartás sem.

11 BESSENYŐ: im. 240. p . A szerző ismerteti azt a hagyományt, 
amely szerint Romulus csak a férjek számára adott jogot a válás
ra. Ennek okai a következők voltak: a feleség házasságtörése, a 
házasságból született gyermek megmérgezése a feleség által, il
letve a pincekulcsok elcscnése részegeskedés céljából. Ha a válás 
más okból történt, a férj vagyonának felét volt feleségének, másik 
felét Ccres templomának volt köteles átadni.

12 A divortium hatását az európai jogfejlődésre lásd: KATONÁNÉ 
SOLTÉSZ Márta: A válás intézményének története (Jogtudomá
nyi Közlöny, 1985. évi 2. szám, 58. p.).

13 Lásd: Konrad MAURER: Über altnordische Kirchcnverfassung 
und Ehereeht. In: Vorlcsungen über altnordische Rechtsgeschich- 
te. II. köt. (Osnabrück. 1966. 545-547. pp.); Wolfgang WAG
NER: Das schwedischc Reichsgesetzbuch vöm 1734. In: Ius com- 
mune. Sonderheft 29 (Frankfurt am Main, 1986): Klaus von SEE:
Das jütische Recht. Aus dem Altlándischen übersetzt und 
erláutert (Weimar, 1960)

14 A germán törzsi jogok rendelkezéseit bővebben elemzi: MÓRA: 
im. 804-809. pp.)

15 Mary Ann GLENDON: State, Law and Family (Amsterdam-New 
York-Oxford. 1977, 307. p.)

16 BÁNK József: A kényszerházasság (Bp., 1947. 11-12. p.) Bánk
szerint itt kifejezetten a házasságtörésről, nem pedig egyébként a 
házassági közösség felbontásáról volt szó, valamint e hivatkozás 
különösen akkor téves, ha IV. Jenő pápa 1432. november 22-én az 
örményekhez írt dekrétumával vetjük össze. A római egyházfő itt___
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ugyanis pontosan azt az elvet fejtette ki. hogy az egyszer érvénye
sen megkötött házassági kötelék örökös és paráznaság miatt új há
zasság nem köthető.

17 II. Sándor (1061-1073), III. Sándor (1159-1181). III. Lucius 
(1181-1185). III. Kelemen (1187-1191) és III. Ince (1198-1216) 
dekretálisai általános elvként beszélnek az egyházi törvényszékek 
házassági köteléki perekben való hatásköréről.

l8Rudolph Sohm Gratianus legnagyobb érdemének azt tekintette, 
hogy megalapozta a kánonjog-tudományt. mint önálló diszcip
línát. A kanonisztika teológiából való kiválásának a jelentőségét 
abban látta, hogy a római magánjog-tudomány mellett a jogtudo
mány második ága önállósult. Lásd: Rudolph SOHM: Das 
altkatholische Kirchcnrecht und das Dekret Gratians (München- 
Leipzig. 1918. 1-3. p.)

19 MÓRA: im. 834. p.
2(1 SÍPOS István: A katolikus házassági jog rendszere a Codcx luris 

Canonici szerint (Pécs. 1940. 13-15. p.).
31 NOTTER Antal: Római jog. I. köt. (Bp.. 1935. 11. p.)
22 Canones et decreta concilii tridentini ex editionc romana a MDC- 

CCXXXIV repctiti, (Neapoli. 1859). Sessio XXIV. quac est octa- 
va sub Pio IV. Pont. Max. celebrala die XI. mensis novembris 
MDLXIII. Doctrina de sacramento matrimonii. valamint De 
sacramento matrimonii. 214-216. pp.

25 SÍPOS: im.: 13. p., vö: 1012. kánon l.§
24 NAGY Kornélia: A házasság felbontásának reformja Angliában 

(Jogtudományi Közlöny. 1978/11. sz. 714. p.)
25 A vétkes magatartás súlyosabb jogkövetkezményt váltott ki a go

nosz elhagyás esetében. A törvényelőkészítő bizottság megfogal
mazása szerint ugyanis aki elhagyja a feleségét, az a közös va
gyont is elhagyja. így többé nem lehet abban része. Lásd bőveb
ben: WAGNER: im. 72. p.

26 WAGNER: im. 160. p.
27 KATONÁNÉ SOLTÉSZ: im. 60. p.
28 GROSSSCHMID Béni: A Házassági törvény (1894. XXXI. t.-

cz.) (Bp., 1908) II. kötet A Házassági törvény és előmunkálatai 
fejezetenkint és paragrafusonkint. 645. p.

^GLENDON: im. 313. p. és RÁCZ Lajos: A polgári házasság in
tézményének megvalósulása Magyarországon. In: ELTE Magyar 
Jogtörténeti Tanszék kiadványa (Bp.. 1972. 62. p.).

30 Megjegyzendő, hogy már javában a kötelező polgári házasság ma
gyarországi bevezetése után járva, az új Egyházi Törvénykönyv 
0918. május 19.) továbbra is megőrizte ezt a kettősséget. Egyrészt 
az 1118. kánon szerint ..A megkötött és bevégzett érvényes házas
ság semmiféle emberi hatalommal és semmiféle okból nem bont
ható fel. kivéve a halált." másrészt viszont a következő kánon hoz
záfűzi ehhez, hogy szerzetesi fogadalom vagy az apostoli Szent
széktől jogos okból adott felmentés erre mégis lehetőséget teremt, 
illetve a ..megtért és megkeresztelt házastárs érvényesen új házas
ságot" köthet. Ugyancsak rést üt a felbonthatatlanság elvén a há
zasság lényegével ellenkező kikötések fogalma. Ezek közül most 
csupán egyet, a felbonthatatlansággal ellenkező feltételt említve az 
egyházi bíráskodást segítő kézikönyvében Meszlényi Zoltán tő- 
szentszéki jegyző konkrét esetekkel magyarázza a törvényszöve
get: „Goguel Michaela és Gravier Károly Párizsban ismerkedtek 
meg és igen megszerették egymást. Jegyet váltottak, ... a leány... 
azon feltétel alatt ment bele a házasságba, ha bármikor szabadon 
elválhat.... 1908. december 8-án megkötötték a házasságot. A má
sodik év végén a nő már otthagyta a férjét és 1913-ban a párisi 
szentszéktől kérte házassága érvénytelenségének megállapítását a 
felbonthatatlansággal ellenkező feltétel címén. A párisi szentszék 
a semmisséget meg is állapította." A szerző hozzáfűzi mindehhez. 
hogy a házasságot a vele ellentétes pozitív akarás érvényteleníti. A 
kérdés csupán az marad, hogy valóban fclbonthatatlan-e a római 
katolikus házasság, ragaszkodva a vallási elvekhez, vagy mindez 
megkerülhető a látszat fenntartásával a jogi kiskapuk által. Lásd: 
MESZLÉNYI Zoltán: Házassági köteléki perek az egyházi bírás
kodásban (Esztergom. 1927. 196—197. p.).

31 KATONÁNÉ SOLTÉSZ: im. 61. p.

Homyák Szabolcs:

Magyar 
kiadatási jog 

a dualizmus korában

A kiadatás az államok közötti bűnügyi együtt
működés egyik legrégebbi formája, amely a 
mai napig fontos eszköz a határokon átnyúló 

bűnözés visszaszorítása, a határokon át menekülő 
bűnözők elfogása és megbüntetése érdekében. A ki
adatás azonban csak az egyik eszköze a nemzetközi 
bűnügyi együttműködésnek, ezért mielőtt a polgári 
korszak kiadatási jogára térnénk, fontos mindenek
előtt e két intézmény egymáshoz való viszonyának 
megállapítása. Faluhelyi Ferenc szerint a bűnügyi 
jogsegély a büntetőeljárás szükséges kellékeinek 
szolgáltatására vonatkozik, amely feltételek lehetnek 
személyi és tárgyi jellegűek. A vádlott az eljárás sze
mélyi kellékeinek egyike; a kiadatási jog csak erre az 
egyik, de legfontosabb „kellékre” vonatkozik. „En
nek kiszolgáltatásával nyújt jogsegélyt a megkeresett 
állam annak a megkereső államnak, amelynek terüle- 
téről a bűntettes az előbbinek területére menekült.” 1

A KIADATÁS TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI,
A MAGYAR KIADATÁSI JOG FEJLŐDÉSE
A kiadatási jog. mint a szuverén államok közötti 

bűnügyi együttműködés egyik jogi formája, viszony
lag későn alakult ki: még a XIX. század közepén is 
inkább csupán esetről-esetre engedélyezték az egyes 
államok a bűntettes átadását egy másik országnak, 
egységes alapelvek és gyakorlat csak jóval ezt köve
tően jöttek létre.

A korábbi időkben is volt ugyan bizonyos együtt
működés egyes uralkodók között, ez azonban első
sorban a politikai bűncselekményekre vonatkozott: 
például II. Henrik angol és Vilmos skót király 1173- 
ban szerződést kötöttek a felségsértők és a hazaáru
lók kiadatásáról. A politikai jelleg a XVIII. század 
közepéig rányomta bélyegét a kiadatásra, ezért eze
ket a szerződéseket nem tekinthetjük a mai értelem
ben vett kiadatási jog előzményének. Az első köztör
vényesek kiadatására vonatkozó szerződést 1376-ból 
jegyezték fel, amikor V. Károly és Savoya grófja 
kölcsönösen vállalták, hogy a közbűntettek elkövető
it is átadják egymásnak.

A modern kiadatási jog elméleti megalapozása 
Hugó Grotius nevéhez fűződik, aki „A háború és a 
béke jogáról” című munkájában vallotta: a súlyosabb 
bűncselekmények esetében a közbűntettesek kiadása 
az államok nemzetközi jogi kötelezettsége.2


