
Jog
szabályozására, mely hosszas előkészítő munka után az 
első magyar büntetőjogi törvénykönyvben nyerte el 
végső alakját. Ezzel a fordulattal a kutató átvezette hall
gatóságát előadásának a Csemegi Károlyról elnevezett 
1878. évi V. törvény s néhány későbbi, hasonló tárgyú, 
törvényalkotási kísérlet jellemzőinek egyes kérdéseivel 
foglalkozó részére. A fő problematikát abban látta, hogy 
ezen reformtörekvések ellenére a nemzetiségi és ellen
zéki hírlapirodalom büntetőjogi megzabol ázására még
sem került sor: az új kódex tényállásai nem voltak szá
mosabbak, a szankciók elvétve szigorodtak, nem válto
zott a fokozatos felelősség intézménye sem, mint ahogy 
még hosszú évtizedekig laikus polgárok alkotta esküdt
székek ítélkeztek ilyen ügyekben. Végkövetkeztetés
ként az előadó arra a megállapításra jut, hogy okkal fo
galmazható meg az a tárgyilagos szentencia, hogy a ki
egyezés utáni korban a magyar sajtó hosszú ideig leg
szabadabb korszakát élhette.

Szalóki Gergely, doktorandust (KRE-ÁJK), munkája 
középpontjában a fogházbüntetés, mint a Csemegi kó
dex idején a leggyakrabban alkalmazott szabadságbün
tetés állt. Az előadó e büntetési nem szabályozását és 
annak későbbi változásait tekintette át. valamint ezen 
szabályozás sajátosságainak és változása okainak mé
lyebb dogmatikai elemzését végezte el. Kiindulópont
ként elismerően szólt az intézmény szabályozásának

megalkotásakor iránytűként szolgáló 1843. évi Deák
féle törvényjavaslat és a külföldi modellek megoldásai
ról, hozzátéve, hogy a végül elfogadott törvényi szabá
lyozás és annak szerkezete az akkori Európa színvona
lával teljes mértékben felvette a versenyt. Az előadó ezt 
követően elsőként a szabályozás szerkezetét vázolta fel. 
Kritikusan szólt a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 
szegényességéről, azt azonban említésre méltónak tar
totta, hogy a jogalkotó létrehozott egy teljesen új, a fia
talkorúak büntetés-végrehajtásának ellenőrzésére hiva
tott jogintézményt: a felügyelő bizottságot. A követke
zőkben az előadó bemutatta az ún. I. Büntetőnovella 
módosító rendelkezéseit és ezzel összefüggésben kitért 
a megváltozott rendelkezések vonatkozásában Edvi Il
lés Károly álláspontjának és következtetéseinek ismer
tetésére is. A módosítás értékelésénél újfent részletesen 
foglalkozott a fiatalkorúakat érintő változások vizsgála
tával, e körben is különösen, az új szankciók közül, a 
próbára bocsátás és a fogház-államfogház szabályait 
vette górcső alá. Végezetül az előadó még néhány to
vábbi módosítást említett, eljutva a 81/1945 ME rende
letig, amely törölte a magyar büntetési rendszerből az 
önálló szabadságbüntetésként működő fogházbüntetést, 
ami csak mint az egységes szabadságvesztés fokozata 
tért vissza az 1971. évi 28. tvr.-rel.

Deres Petronella

Szeminárium 
a jog alapjairól 

Frankfurtban

A  jog alapjai (Grundlagen des Rechts) címmel 
2005. szeptember 28. és október 8. között a 
frankfurti európai jogtörténettel foglalkozó Max- 

Planck Intézet (Max-Planc-Institut für Europáische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt) -  egy nagyszabású kelet
európai projekt részeként -  jogtörténeti szemináriumot 
tartott.

A konferencia tizenhárom előadással valóban -  a 
jogtörténet határait a jogelmélet irányába némileg kitá
gítva -  felölelte mindazt, ami hagyományosan a jog 
alapjainak tekinthető. A téma rendkívül tág megfogal
mazása egyrészről kellő szabadságot biztosított az elő
adók számára, másrészről azonban immanens módon 
magában hordozott egyfajta szükségszerű felületessé
get. Mindezek mellett és ellenére minden előadás során 
sikerült valamilyen módon a lényeg megragadásával a 
résztvevők nagy részének aktivizálni és érdemben be
szélgetni, gondolkozni és építő jelleggel vitatkozni az 
adott kérdéskörről.

Rainer Maria Kiesow a XIX. századi német jogtudo
mány sajátos, minden más jogrendszertől eltérő jogfor
rási szerepét taglalta „Rechtswissenschaft -  was ist

das?” címmel tartott nyitóelőadásában. Szemléletes 
módon elemezte Kiesow a német államiság történelmi- 
társadalmi-politikai fejlődésének eredményeképpen ki
alakult sajátosságként azt a tényt, hogy a joghistória egy 
adott időpontjában, Puchta, Windscheid és Savigny ál
tal meghatározott korszakban Németországban a tételes 
jog és a bírói jogalkalmazás által kimunkált jog mellett 
jogforrási rangra emelkedik a jogtudomány.

Stejfen Bruendel ,.Recht und Gesellschaft" címmel 
tartott előadása, majd az az alapján kialakult élénk disz
kusszió rámutatott arra, hogy a hatékony, önmeghatáro
zó és „önműködő” civil társadalom létrehozása a mo
dern demokrácia szükségszerű része, mindazonáltal 
ezen követelmény megvalósítása csak szerves fejlődés 
eredményeként válhat hathatós érdekérvényesítő esz
közzé.

Michael Kempe „Ursprungstheorien des Rechts” 
címmel a téma szerint elméleti és a jogtörténet kezdete
ihez vezető kérdéskörrel nagyon is aktuális problémá
kat ragadott meg. A jog alapvető binális kódja: a jogos- 
jogtalan kérdésfeltevésből kiindulva vizsgálta a legali
tás és az illegalitás határának meghatározhatóságát -  a 
kalózok mára már-már romantikusnak tűnő tevékenysé
gével összehasonlításban elemezve -  a terrorizmus kap
csán.

Heinz Mohnhaupt és Barbara Dölemeyer az elvi ki
indulási pontokon továbbhaladva a jogalkotás alapvető 
szempontjait, feltételeit és jellemzőit vázolták fel „Zűr 
Theorie und Geschichte dér Gesetzgebung in Európa” 
és „Kodifikation” címmel tartott előadásaikban.



Zorán Prokrovac, az intézmény egyik vendég kutató
jaként a horvát jogrendszer egyes kapcsolódó sajátossá
gainak bemutatása mellett a jogi praxis és a jogelmélet 
találkozásának igényét és szükségességét elemezte 
„Rechtstheorie und Rechtspraxis” címmel előadott fej
tegetésében.

Thomasz Giciro pedig „Rechtswissenschaft und 
Rechtsdogmatik” című előadása keretében a jogtudo
mány és a jogdogmatika szoros kapcsolatát taglalta.

„Europáisierung, Globalisierung und Rechtstransfer” 
címmel Marié Theres Fogén érdekfeszítő beszélgetést 
kezdeményezett a „jó hiszeműség” (bona fides) intéz
ményének az angol jogba, uniós követelményként való 
átvételéből kiindulva. Vajon egy adott állapotában zárt
nak és egységesnek tekintethető jogrendszerbe beépülő 
új jogintézmény a jog irritációja avagy egyszerűen egy
fajta transzplantációként értelmezendő jelenség? Eset
leg e két megközelítés együttes megragadásával érté
kelhető a jog fejlődése? Ilyen és ehhez hasonló gondo
latébresztő kérdések mentén formálódhatott a résztve
vők véleménye a jogalkotás és a jog koherenciája, vala
mint mindezekkel összefüggésben az uniós jogrend kö
vetkezményeként kialakult probléma vonatkozásában.

Michael Stolleis jogtörténeti megalapozottságú elő
adása során („Theorie dér Verfassung”) kirajzolódott, 
hogy megalapozatlanok az Európai Unió Alkotmánya 
elfogadása ellen ható, az államisághoz kötött és a szer
ződéses formát elutasító érvek. Alaptörvényként kell 
ugyanis közjogi szempontból értékelni -  a modern érte
lemben vett államok létrejötte és az ezek alapvető legi
timációját biztosító alkotmányok megfogalmazása előt
ti -  szerződéses formában megkötött megállapodásokat 
is (pl. a német aranybulla).

Janó Lachnutnd alkotmánybíróság létének elméleti
történeti alapjait felvázoló összehasonlító bemutatóját 
(„Theorie und Geschichte dér Verfassungsgerichts- 
barkeit") gyakorlati ismeretek és tapasztatok tanulságos 
értékelésével egészítette ki Christine Hohmann- 
Dennhardt bírónőnek a német alkotmánybíróság épüle
tében tartott imponzáns előadása („Politik und 
Gerichtsbarkeit”).

A bíró alkotta jog problémakörével ugyancsak két 
előadó, Thomas Simon és Thomas Henne -  elméleti és

gyakorlati szempontokat követve -  fejtette ki álláspont
ját. A bemutatott tapasztalatok alapján mindkettőjük két 
végpont -  a „bíró a törvény szája” formula szerinti és a 
tényleges jogalkotó szerep -  közötti mozgástér mentén 
jellemezte előadásában („Theorie dér Justiz” és 
„Richterrecht” címmel) a bírói pálya lehetőségeit.

Az 1964-ben Helmut Coing által alapított, és jelenleg 
Marié Theres Fogén és Micliael Stolleis vezetésével mű
ködő frankfurti európai jogtörténettel foglalkozó Max- 
Planc Intézet „termékeny talajnak" bizonyult idén ősszel 
az odaérkező tizenhat fiatal számára. A gondolatébresz
tő és érdekfeszítő beszélgetéseket, sőt esetenként akár 
heves vitákat is kiváltó előadássorozat mellett bőséggel 
jutott idő az intézet gazdag gyűjteménye és technikai fel
készültségű, irigylésre méltó könyvtárában kutatómunka 
végzésére is. Emellett külön szakmai érdekességként a 
szeminárium keretében alkalom nyílt a Karlsruhe váro
sában székelő alkotmánybíróság épületében az addig 
csak elméletben vizsgált német jogrendszer meghatáro
zó, a jogállamiság egyik szemléletes garanciájaként mű
ködő intézmény mindennapjaiba való betekintésre is.

A mintegy másfél hetes konferencia az intézet kuta
tói és munkatársai által tartott előadásokra épülve kivá
ló keretet biztosított a különböző országokból érkező fi
atal kutatók számára, hogy saját nemzeti kultúrájukon 
és történelmi hátterükön alapuló tudásukat, tapasztala
tukat bővítve új vagy részben új, de mindenképpen 
hasznos ismeretek birtokába juthassanak.

Megdöbbentő és talán kicsit szégyenletes tény azon
ban, hogy cseh, észt. horvát. lengyel szlovák, orosz és 
magyar egyetemek tudományos életének ifjú képviselői 
mindezidáig nem találtak olyan megfelelő fórumot, 
mely során így együtt, egymást megismerve, a hasonló 
társadalmi-kulturális-politikai környezetet alapul véve 
szorosabb kapcsolatot, adott esetben egy-egy sorosabb 
szakmai együttműködés alapját kiépíthették volna. Úgy 
tűnik, manapság -  nyilvánvalóan összetett okokból -  
nekünk kelet-közép-európaiaknak el kell utaznunk egy 
harmadik, mindenkitől meglehetős távolságban lévő or
szágba, hogy megismerjük egymást, beszéljünk egy
mással, és ezáltal későbbi együttműködés alapjait vagy 
legalább is ennek lehetőségét megteremtsük.

Davidovics Krisztina

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának meghívására, 2005. de
cemberében Budapestre látogatott Dr. Hinrich 

Riiping professzor, a Hannoveri Egyetem Büntetőjo
gi-, büntetőeljárási és büntetőjogtörténeti tanszékének 
vezetője, aki „Politikai és jogi bűnök a 20. századi Eu
rópa rendszerváltozásaiban” címmel tartott ismertetést 
a kar tanácstermében. A professzort az előadásának 
hátterét nyújtó kutatási tevékenységéről kérdeztem.

-  Ön már évek óta, egészen pontosan 2002 óta dol
gozik egy érdekes és a maga nemében egyedülálló ku
tatáson, amelynek témája az ügyvédek Harmadik Biro
dalomban játszott szerepe, illetve a rendszerrel kap-

Ügyvédek
a Harmadik Birodalomban
INTERJÚ DR. HINRICH RÜPINGGEL,
A HANNOVERI EGYETEM 
PROFESSZORÁVAL
csolatban tanúsított magatartása. Mindezt egy 
alsószászországi város, Celle ügyvédi kamarájának 
irattárában fennmaradt iratanyag alapján teszi. M i-......
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