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Szerbia török hódoltsága alatt (1459-1804) nem folyt 
jogi képzés. Az egyedüli tanintézmények az úgy

nevezett „kis iskolák" -  kolostorokban működő alap
fokú elemi iskolák -  voltak, ahol az írástudás alapjait 
lehetett elsajátítani. A lakosság legnagyobb része azon
ban nem tudott írni. Az Oszmán Birodalom ellen 1804- 
ben kitört szerb felkelés nemcsak egy, a szabadságért 
vívott küzdelem, hanem egyúttal a modern állam 
megteremtését célzó kísérlet is volt. 1808-ban a lázadó 
kormány Belgrádban felállított egy „Nagy Iskolát” 
(Velika Skola).

Az alapító Dositej Obrenovic a szerb felvilágosodás 
egyik nagy alakja volt, aki Triesztből érkezett 
Szerbiába, s 1807-ben elsőként töltötte be a szerb 
oktatási miniszteri posztot. A tanulóknak csak egy 
feltételnek kellett megfelelniük; tudniuk kellett írni és 
olvasni. A belgrádi Nagy Iskola a gimnázium és a 
főiskola között elhelyezkedő intézmény volt, és három 
évig működött. A számunkra rendelkezésre álló -  
csekély számú -  történelmi forrásból kiderül, hogy az 
ott tanuló diákok számtant, történelmet, német nyelvet 
és jogtudományt tanultak. Ma már azonban nem 
állapítható meg, hogy a tárgyak között volt-e jogtör
ténet. 1813-ban a törökök ismét meghódították 
Szerbiát, és a Nagy Iskolában megszűnt az oktatás.

A Milos Obrenovic nevével fémjelzett „második 
szerb felkelés" 1815-ben pár hónap alatt újra kivívta a 
szerb autonómiát. Majdnem egész Szerbia megsza
badult a török hódoltságtól. Milos Obrenovicot 18ló
ban elismerték trónörökösnek, és Szerbia (hivatalosan 
is) elnyerte korlátozott függetlenségét a szultán felettes 
hatalma alatt. Az 1828-1829-ben zajló orosz-török 
háború után Szerbia az Adrianoplei [Drinápoly, ma 
Edime -  a szerk.] Szerződés révén még szélesebb körű 
önkormányzati jogokat kapott, s a török helyőrség tag
jainak létszámát is csökkentették.

Az 1830-ban kiadott hatti serif-szultáni irat, amely 
garantálta a szerb autonómiát -  engedélyezte a szerbek
nek néhány iskola alapítását. 1830-ban került sor a belg
rádi Nagy Iskola (Velika skola) újbóli megnyitására. 
Az iskola három év múlva, 1833-ban Kragujevacba 
költözött át, ahol Milos Obrenovic herceg a saját 
székhelyét is kiépítette. Itt oktatási tevékenységét gim
názium név alatt folytatta. Amikor a diákok első gene
rációja befejezte tanulmányait, a szerb kormány úgy 
döntött, hogy alapít egy Líceum (Licej) néven működő, 
új és magasabb fokú iskolát (1839). A Líceumnak 
kezdetben csak egy -  filozófiai -  részlege volt, de nem 
sokkal később (1840) megalakult a jogtudományi 
osztály is. 1841-ben a Líceum átköltözött Belgrádba; ez 
a belgrádi jogi kar tényleges kezdetét jelentette.

Az 1853-ben Belgrádba érkező Ni kóla Krstic 
(1829-1902) Szerbia első jogtörténész professzora volt. 
Magyarországon, Vácon (Waizen) született, s Pesten 
tanult filozófiát és jogtudományt. Tanulmányai befe
jezését követően, 1853 márciusában rövid ideig az

Szerbia és Jugoszlávia 
joghistóriájának története 
a 19. századtól 
napjainkig
újvidéki (Növi Sad-i) gimnáziumban dolgozott. 1853. 
október 20-án érkezett Belgrádba. Krstic az ottani 
Líceum jogi karán a jog enciklopédiáját (Enciklopedija 
prava) és jogtörténetet (istorija zakonoznanja) tanított. 
Egyetemi oktatói karrierje 1862-ig tartott, amikor 
Mihajlo herceg (1860-1868) a Belügyminisztérium 
rendőrségi osztályának vezetőjévé nevezte ki. 1865-től 
bíróként, 10 évvel később a Fellebbviteli Bíróság 
(Kasacioni sud) elnökeként tevékenykedett. 1884-től 
1894. évi nyugdíjba vonulásáig az Államtanács 
(Drzavni savét) tagja volt.

A jogtörténet iránti érdeklődését Nikola Krstic már 
diákként felismerte, de a tudományos nyilvánosság elé 
először 1854-ben, a Stefan Dusán törvénykönyvének 
mérlege (Pa3MaTpawH XlyuiaHOBOMb 3aK0HHKy) cím
mel írt tanulmányával fordult. Három évvel később, 
1857-ben egy újabb esszét adott ki Elgondolások a régi 
szerb jogról régi írott források és Dusán törvénykönyve 
alapján (Pa3M3TpaHH o crapbtMb cpőcicHMb npaBaMa 
Ha ocHOBy cTapbt ríHCMeHbi cnoMeHHKa h 
flymaHOBorb 3aKOHHKa) címmel. A jogtörténet spekt
rumának kiszélesítéséhez tett tudományos hoz
zájárulásként kell értékelnünk a Szláv jogtörténet néven 
megjelent, a híres lengyel jogtörténész, Waclaw Alek- 
sander Maciejowski egyik művéből készített fordítását 
(négy kötetben, Stuttgart, 1835-1839). Krstic meg
érdemelten volt az első jogtörténész professzor Szerbi
ában, bár tudományos eredményei szerények, s mára 
nagyjából túlhaladottá is váltak. Ez többek között arra 
is visszavezethető, hogy a legtöbb, ma rendelkezésünk
re álló forrást akkoriban még nem publikálták.

1862-től, amikor N. Krstic a belgrádi Líceumot 
elhagyta, 1887-ig a jogtörténeti tanszék vezetését senki 
nem vette át. Az 1863-ban a Líceumot felváltó Főiskola 
és Akadémia (Velika Skola-Akademija) igazgatósága 
1869-ben Valtazar Bogisicet (1834-1908) akarta Bel
grádba hívni a jogtörténeti tanszék professzorának. 
Bogisic katolikus szerbként a mai Horvátország 
területén, a Dubrovnik közelében fekvő Cavtat 
városában született. Bécsben hallgatott jogtudományt, 
ahol 1864-ben Lorenz von Stein tanítványaként 
megszerezte a doktori címet. Franz Miklósié ajánlása 
alapján öt évig Bécsben. az Udvari Könyvtár Szláv 
Részlegében szakértőként dolgozott, majd csaknem két 
évig Temesváron (ma: Timijoara) tevékenykedett, 
mint a katonai határőrvidék császári hivatalnoka. 1869- 
ben Bogisic elfogadta az odesszai egyetem meghívását,
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Jog
ahol a szláv jogtörténet professzora lett, s két évig 
(1870-1872) -  orosz nyelven -  tartott előadásokat. 
Egyetemi oktatói karrierje alatt (ezt követően többé már 
nem dolgozott egyetemen) elsősorban a szláv szokásjo
got kutatta. II. Sándor (Alexander) orosz cár utasítására 
és Miklós (Nikolas) montenegrói herceg parancsára 
1873 elején Montenegróba ment. 
ahol befejezte legfontosabb, Álta
lános törvénykönyv a javakról című 
művét, a polgári törvénykönyv -  
1888-ban megjelentetett -  eredeti 
kodifikációját. amely csak dologi és 
kötelmi jogi szabályokat tartalma
zott. A történeti jogi iskola Bogisic 
egész munkásságára nagy hatással 
volt.

Mivel a Valtazar BogiSic meg
nyerésére tett kísérlet eredményte
len maradt, 1880-ban a Belgrádi Fő
iskola Dragisa Mijuskovicmk 
(1859-1903) külföldi továbbtanu
lásra jogosító ösztöndíjat adomá
nyozott. Mijuskovic 1878-ban Bel- 
grádban befejezte jogi tanulmányait, 
s 1880-tól állami ösztöndíjasként 
jogtörténetet hallgatott München
ben. Párizsban, Varsóban és Prá
gában. Varsóban Zigelj professzor 
tanítványaként a szláv jogtörténet 
iránt érdeklődött, doktori címét 
azonban már Prágában szerezte 
meg. Mijuskovic 1887-ben a 
Belgrádi Főiskolán a szláv jogtör
ténet tanára lett, majd 1899-től a 
Fellebbviteli Bíróságon bíróként,
1903-ban mint állami tanácsos dol
gozott. de a főiskola tiszteletbeli 
professzoraként emellett szláv 
jogtörténeti előadásokat tartott 
egészen halálig. Mijuskovic halá
lától 1920-ig. Teodor Taranovski 
professzor Belgrádba érkezéséig, a 
jogtörténeti tanszék vezetői tisztét 
nem töltötték be. Mijuskovic jelen
tős műve volt DuSan törvény- 
könyvének rendszeréről írt tanul
mánya (0  CHCTeMy JJywaHOBa 3aKOHHKa. CpncKH 
npeniejt. 4-6., Beograd, 1895). Megkísérelte a 
törvénykönyvet elmagyarázni és a középkori Európa 
más államrendszereivel összehasonlítani. A szláv 
jogtörténetről tartott előadásaihoz készített jegy
zeteinek jelentős része az I. világháború alatt megsem
misült.

Stojan Novakovic (1842-1915) nyelvész, a szerb 
tudomány és politika egyik meghatározó alakja, egy 
fél évszázadon át foglalkozott a szerb jogtörténet 
kutatásával. Hosszú, sikeres politikai és tudományos 
karrierje során Novakovic többek között volt

__egyetemi professzor (1872-1880), háromszor okta-
28 “

tási miniszter (1873. 1873-1875 és 1880-1883), isz
tambuli (1885-1892), párizsi (1899) és szentpétervári 
(1900-1904) szerb nagykövet, államfő (1892-1895) s 
végül miniszterelnök (1895-1896). Novakovic nyel
vészként és irodalomtörténészként került be a tudo
mányos körforgásba. A jogtörténet iránti érdeklődése 

1870-ben kezdődött, amikor kiadott 
egy kéziratot Dusán törvény- 
könyvéről. 1870-től kezdődően írt 
néhány tanulmányt a szerb jogtör
ténet témakörében, de tudományos 
körökben legértékesebb munká
jaként a középkori szerb jogforrá
sok kiadását tartják számon. 1898- 
ban sikerült megalkotnia és megje
lentetnie Zárén Dusán törvény- 
könyvének eddig készült legjobb 
változatát, amelyet részletes magya
rázatokkal egészített ki. s amelyben 
az addig ismert (húsz) hasonló 
témában írott művet is felhasználta. 
Novakovic a bizánci jogirodalom 
egyik leghíresebb, 1335-ből szár
mazó művének (Matheos Blasteres 
írásainak gyűjteménye [Syntagmaj) 
egy régi. szerb nyelvű fordítását is 
publikálta (Maraje BjiacTapa Chh- 
TarMa, Beograd 1907). 1912-ban 
megjelentetett egy okleveleket, álla
mok közötti szerződéseket és városi 
statútumokat tartalmazó teljes gyűj
teményt (3aKOHCKH cnoM eH H itn 
cpncKHX apxaBa cp e aH e r beica. 
Beograd, 1912).

A szerb jogtörténet I. világhábo
rú elejéig tartó fejlődéséhez további 
hozzájárulásként tartják számon fia
tal szerb értelmiségieknek külföl
dön, elsősorban Németországban írt 
értekezéseit. Jelentős munka B. 
Markowitsch: A szerb esküdtszék 
(Das serbische Schwurgericht. Frei- 
burg, 1899), M. Wlainatz: A közép
kori Szerbia agrárjogi viszonyai 
(Die agrarrechtlichen Verhaltnisse 
im mittelalterlichen Serbien. Jena, 

1903), L. Markowitsch: A tulajdoni viszonyok alakulása 
Dusán törvénykönyve alapján (Grundbesitzverhaltnisse 
in Serbien nach Dusduins Gesetz. Zeitschrift für ver- 
gleichende Rechtswissenschaft, 1909), Sv. Djoritsch: 
Bűncselekmények és büntetések Dusán cár (1349-1354) 
törvénykönyvében (Verbrechen und Strafe im Gesetz- 
buche des serbischen Zárén St. Duschan. Uo., 1913), P. 
Lebl: Le code Douchan (Paris. 1912) és J. Gerasi- 
movitsch: Dusán törvénykönyve (Dusduins Gesetz- 
buch. Bonn, 1912) című tanulmánya. A fent említettek 
mindegyike a belgrádi főiskola (1905-től egyetem) jogi 
karának professzora volt. bár nem a jogtörténet volt a 
szakterületük.

Valtazar Bogisic

Stojan Novakovic



Jó s
történeti siemle J

A z „aranykor" (1920-1941)

A z I. világháború idején Belgrádban nem működött 
egyetem. 1918. december l-jén a Karadordevic 

(Karagyorgyevics) dinasztia tagja, Sándor (Alexander) 
régensherceg kihirdette a Szerb- 
Horvát-Sziovén Királyságot (Kral- 
jevina Srba. Hrvata i Slovenaca). Az 
új államnak így már négy jogi kara 
volt: Belgrádban. Szabadkán (Subo- 
tica, Szerbia), Agramban (Zágráb,
Horvátország) és Ljubljanában 
(Szlovénia). Valamennyi fenti karon 
működött jogtörténeti tanszék, de a 
tantervek nem voltak azonosak.
Csak 1931. december 12-én, Sándor 
(Alexander) király diktatúrájának 
bevezetése után került sor az ekkor 
már új néven szereplő Jugoszláv 
(=délszláv) Államban a Jugoszláv 
Királyság minden egyetemi tanter
vének az Általános Egyetemi Ren
delet (Opsta uredba Univerziteta) 
alapján történő egységesítésére. A 
rendelet előírta, hogy a jogtörténeti 
tanszékeket minden karon egysége
sen kell kialakítani. A tanszék a 
„Nemzeti jogtörténet a szláv jogtör
ténettel összekapcsolva” (Narodna 
pravna istorija s obzirom na istoriju 
slovenskih prava) nevet kapta, és 
három hasonló tárgyat ölelt fel: a 
nemzeti, a szláv és az egyetemes 
jogtörténetet.

A jugoszláv, különösen a szerb 
jogtörténet fejlődése szempontjából 
nagy jelentősége volt még egy orosz 
értelmiségi csoportnak, amelynek 
tagjai ismert tudósok voltak. 1917- 
ben, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom után jöttek a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyságba és a 
belgrádi, a szabadkai és a ljubljanai 
jogi karok professzorai lettek.
Közülük Teodor Tcminovski és 
Aleksandar Solovjev gyakorolta a 
legnagyobb hatást a jogtörténet tudományára.

Az orosz Teodor Taranovski (1875-1936) Len
gyelországban született, és a Varsói Orosz Egyetemen 
jogtudományt hallgatott. A fent említett Zigelj profesz- 
szor tanítványaként már fiatalon nagy érdeklődést 
tanúsított a szláv jogtörténet iránt. 1899-től a varsói 
egyetemen a Jog Enciklopédiájáról tartott előadásokat, 
később a jaroslavlji (Oroszország) és a jurjevi (Dorpat, 
ma Tartu, Észtország) egyetemen orosz jogtörténetet 
hallgatott. Taranovski 1920-ban érkezett Belgrádba, és 
a szláv jogtörténet professzoraként kezdte meg 
munkáját. 1923-ban megírta Bevezetés ct szláv jogtör

ténetbe (Ybofl y HCTopnjy cjiobchckhx npaBa) című 
könyvét, tíz évvel később megjelentette a második, 
kiegészített kiadást. Belgrádban egyetemi oktatóként 
egyre nagyobb érdeklődést mutatott a szerb jogtörténet 
iránt. Néhány, a középkori szerb jogról tartott előadása 
után írta meg mesterművét, A szerb jogtörténet a 

Nemanjic dinasztia államában (Hc- 
T opnja cpncK or npaB a y HeMaHHl)- 
KojapajKaBH. Beograd, 1931-1936; 
új kiadása: 1996) című, négy kötet
ből (Alkotmánytörténet; A bün
tetőjog története; A magánjog tör
ténete; A bíróság és az eljárás 
története) álló könyvét. Máig ezt 
tartjuk a középkori szerb jogról 
valaha írt legjobb tanulmánynak, 
amely nagy hatással volt más 
jogtörténészekre is. Taranovski mű
ve kiadása után egy évvel, hatvan
egy éves korában elhunyt, ami véget 
vetett sikeres alkotómunkájának.

Aleksandar Solovjev (1890-1971) 
ugyancsak Varsóban, a szláv kultú
ra egyik fontos központjában végez
te felsőfokú tanulmányait: 1912-ig 
jogot, majd 1915-ig filozófiát hall
gatott. Rövid ideig Varsóban. Moszk
vában, majd a Don mellett fekvő 
Rosztovban is dolgozott, ahol 1917- 
ben a jogtörténet és a középkori 
orosz történelem docense lett. Anti- 
kommunista lévén a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom idején el
hagyta Oroszországot. Ezután előbb 
Isztambulban tartózkodott, később 
Heidelbergbe ment. ahol felvette a 
kapcsolatot Teodor Taranovskival, 
aki Belgrádba hívta. 1920 végén a 
belgrádi jogi kar asszisztense lett. 
1926-ban kiadta egyik legfontosabb 
művét Válogatott szerb jogforrások 
a XI!-XV. századból (OaaőpaHH 
H3BopH cpncK or npaBa on XII ao 
xpaja XV Béna. Beograd, 1926) 
címmel. Ez az iratgyűjtemény fon
tos kiegészítésnek számít Nova- 
kovic művéhez. Solovjev 1928-ban 

megszerezte a doktori címet, és két tanulmányban pub
likálta kutatásainak eredményeit: Stefan Dusán szerb és 
görög cár törvényhozása (3aKOHOflaBCTBO CrecbaHa 
flyu iaH a, papa Cpőa h TpKa. Skoplje, 1928) és Dusán 
törvénykönyve. 1349 és 1354 (JfymaHOB 3aK0HHK 
1349 h 1354. Beograd, 1929) címmel. Tanulmányait 
azzal a céllal írta. hogy bizonyítsa a bizánci jognak Du- 
San törvénykönyvére gyakorolt hatását. Solovjev Vla
dimír MosimzA, egy 1921-ben, szintén Oroszországból 
érkezett nyelvész-történésszel közösen jelentette meg 
Szerb uralkodó görög oklevelei (TpHKe noBejibe 
cpncKnx BJiaaapa -  Diplomata araeca reaum et impe-
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történeti nemit

ratorum Serviae. Beograd, 1936; reprint: London, 
1974) című művét. A gyűjtemény a szerb uralkodó által 
írt összes oklevelet tartalmazza görög nyelven, ame
lyeket kiváló magyarázatok és jogtörténeti kommen
tárok egészítenek ki.

A II. világháborút megelőzően publikálta Solovjev 
Előadások a szláv jogtörténetről 
(npeaaBaH>a H3 HCTopnje cjiobch- 
ckhx npaBa. Beograd. 1939; reprint:
1998) című munkáját is. Aleksandar 
Solovjevet a legkiválóbb történé
szek és nyelvészek egyikeként 
tartják számon. Műveit, közel 200 
tudományos esszéjét világszerte 
kiadták. Tíz szláv nyelven beszélt, 
előadásait franciául, angolul, néme
tül és olaszul tartotta. A szerb és a 
bizánci jogtörténet területén kifejtett 
munkásságát napjainkig sem tudta 
senki túlszárnyalni.

A szerb jogtörténet kapcsán fel
merülő harmadik nagy név: Slobo- 
dan Jovanovic (1869-1958). Jogot 
hallgatott Münchenben (1886-1887),
Zürichben (1887) és Genfben 
(1887-1890). Tanulmányai befejezé
se után Párizsba ment. ahol az École 
libre des Sciences politiques-on 
alkotmányjoggal és politikatudo
mánnyal fogíalkozott (1890-1891).
Rövid ideig a Külügyminisz
tériumban (többek között Stojan 
Novakovic titkáraként) dolgozott.
1897-től Jovanovic a belgrádi jogi 
kar professzora volt. Egyetemi kar
rierje 43 évet ölelt fel. Alkotmány- 
jogot tanított, s ezen a tudomány- 
területen is írt néhány tanulmányt.
Fő műveinek négy, a 19. századi 
Szerbia alkotmányjog-történetét fel
dolgozó tudományos értekezését 
tartják: a Karadordevic Sándor 
(Alexander) herceg uralkodásával 
(1842-1858) foglalkozó Az alkot
mány védelmezői és kormányzásuk 
(YcTaBOÓpaHHTejbH h h>hxob3 Bjta- 
aa. Beograd, 1912), amely nagy 
hatást gyakorolt egy magát „alkot
mányvédelmezőnek” nevező politi
kuscsoportra; Milos és Mihajlo hercegek 1859-1868 
közötti második uralkodása (jfpyra BJiaaa Mmiouia H 
Mnxajjta. Beograd. 1923); Milán Obrenovic 
uralkodása 1868-1889 között (Bjiaaa MHJiaHa 
OópeHOBHba. Beograd, 1926-1927) és Aleksander 
Obrenovic 1889-1903 közötti kormányzása (Bjiaaa 
AneKcaHŐpa OőpeHOBHba. Beograd, 1929-1931).

Kutatómunkája középpontjában az állam és 
szervezetei álltak. Jovanovic nemcsak a jogtörténet.

__hanem az alkotmányjog, a történelem és az irodalom
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szakértője is volt. A szerb írók közül kiemelkedik 
páratlan stílusával.

1920. február 2-án a Szerb-Horvát-Szlovén Király
ság vezetése politikai okokból egy új jogi kart alapított 
Szerbia északi részén, a magyar határ mellett fekvő 
Szabadkán (Suboticában). A szabadkai jogi kar a bel

grádi egyetemhez tartozott, s 1941- 
ig állt fenn. Miként Belgrádban, 
Szabadkán is működött egy jogtör
téneti tanszék. 1922-től kezdődően 
a tanszéken a szláv jogtörténet pro
fesszora a kijevi származású Gri- 
gorij Demcenko volt. A szabadkai 
jogi karon dolgozott egy másik 
orosz születésű értelmiségi, Sergej 
Troicki (1878-1972). a kánonjog 
professzora, valamint a szerb és 
bizánci nomokánonok szakértője is.

Az Agramban (Zágráb) működő 
jogi karon 1874-től állt fenn jogtör
téneti tanszék. Az első professzor, 
Jaromil Hanel cseh származású 
volt, és egyetemes jogtörténetet 
tanított. Őt Josip Pliveric, Franjo 
Spevec és Milivoj Maurovié követte 
a tanszék élén. Sajnálatos módon 
egyikük sem publikálta előadásait. 
1911-ben Zágrábban is megkezdte 
működését a horvát jogtörténeti tan
szék (hrvatska pravna povijest), 
amely a későbbiekben. 1918-ban a 
szerb, horvát és szlovén jogtörténet 
tanszék nevet kapta. A kezdetektől 
Marko Kostrencié (1884-1976) ve
zette a tanszéket. Legjobb tanulmá
nyának Fides publica a szerbek és 
horvátok jogtörténetében a 15. szá
zad végéig (Fides publica y npaBHoj 
HCTopnjn Cpőa h XpBaTa no xpaja 
XV. Betca. Beograd, 1930) című 
értekezését tartják. Az ugyancsak az 
oroszországi Kijevből származó 
Mihail Jasinski 1920-tól a ljubljanai 
jogi karon a jogtörténetet első tanára 
volt. Különösen az Isztriai-fél- 
szigeten fekvő városok helyi statútu
mait vizsgálta. Utódja, Jankó Polec 
1925-ben monográfiát írt az Illír Ki
rályságról. A szlovén jogtörténettel 

foglalkozó értelmiségiek legjelentősebb alakja mégis 
Method Dolenc volt, aki ugyan a büntetőjog 
tudományának professzora volt, 1910-től kezdődően 
közel negyven jogtörténeti témájú tanulmányt jelentetett 
meg. Kiemelkedő jelentőségű esszét írt Dusán törvény- 
könyvének a középkori szlovén joggal való összehason
lításáról (Dusanov Zakonik. Primerijalni prikaz pravnih 
razmer po Dusanovem Zakoniku in istodobnem ger- 
manskom pravu s posebnim ozirom na Slovence. 
Ljubljana. 1925).

Slobodan Jovanovic

Marko Kostrencic



Jó s
történeti szemle

Jogtörténet a „Második 
Jugoszláviában" (1945-1992)

A  zágrábi és a ljubljanai egyetemmel ellentétben, 
amelyek az 1941-1945 közötti német megszállás 

alatt sem szakították meg működé
süket, a belgrádi egyetemet 1945-ig 
bezárták. A belgrádi jogi kar a fel- 
szabadulást követő időszakban is 
nagy nehézségekkel küzdött. A 
kommunista vezetés számos pro
fesszornak megtiltotta munkája 
folytatását. Ennek következtében 
Aleksandar Solovjev és Slobodan 
Jovanovic is kénytelen volt felhagy
ni az oktatói tevékenységgel.

A háború alatt Aleksandar Solov
jev megjelentetett néhány tanul
mányt a középkori szerb jogról az 
Obnova (Megújulás) című folyóirat
ban (1943). Az Obnova Milán 
Nedic, a kollaboráns kormány mi
niszterelnökének lapja volt. Ez is 
oka volt annak, amiért Solovjev 
1945 után nem dolgozhatott tovább 
egyetemi tanárként Belgrádban.
Amikor 1947-ben megalakult a 
szarajevói jogi kar, Solovjev meg
hívást kapott oda, s végül ő lett a kar első dékánja. 1949 
októberében hirtelen letartóztatták, és ideológiai okok 
miatt tizennyolc hónapnyi letöltendő szabadságvesz
tésre ítélték. 1951-ben elhagyta Jugoszláviát, Genfbe 
ment, s 1953-tól a genfi egyetem irodalmi tanszékének 
munkatársaként dolgozott tovább. Néhány hónappal 
halála előtt elküldte Stefan Dusán törvénykönyvéről írt 
tanulmányát a Szerb Tudományos Akadémiának. E 
műve összefoglalása e fontos jogforrás vizsgálatával és 
kutatásával töltött munkaéveinek (3aKOHHK napa 
O ret& H a JfyuiaHa 1349. h 1354. roflHHe. Beograd, 
1980).

A háború 1941 áprilisi elvesztését követően a Ju
goszláv Királyság utolsó kormányának alelnökeként 
Slobodan Jovanovic a fiatal II. Péter királlyal és az 
egész kabinettel együtt Londonba ment. 1941 és 1943 
között háromszor volt miniszter és egyszer a király 
száműzött kormányának miniszterelnöke. Az új szo
cialista kormány ezért távollétében szabadságvesztésre 
ítélte. 1958-ban bekövetkező haláláig Jovanovic szám
űzetésben élt.

A szocialista Jugoszláviában sok új jogi kart alapí
tottak. 1970 körül az alábbiak működtek: Belgrád, Növi 
Sad (Újvidék), Nis, Kragujevac, Pristina (Szerbia); 
Zágráb, Split. Rijeka, Osijek (Eszék. Horvátország); 
Ljubljana, Maribor (Szlovénia); Szarajevó, Mostar, 
Banja Luka (Bosznia és Hercegovina); Skoplje. Bitola 
(Macedónia); Titograd (Montenegró). Minden karon 
létesült egy jogtörténeti tanszék is, amelyet a szovjet 
befolyás miatt állam- és jogtörténeti tanszéknek

(Katedra za Istoriju drhave i prava, HcropHja Tocya- 
pcTBa h npaBa) hívtak. A tanszék három tárgyat taní
tott: az állam és jog egyetemes történetét (Opsta istori- 
ja drzave i prava), a jugoszláviai népek államának és 
jogának történetét (Istorija drzava i prava jugoslo- 
venskih naroda) és római jogot (Rimsko pravo). Az 

alapítást követően az új karoknak 
nem volt jogtörténész professzoruk, 
ezért a nagyobb egyetemek (mint 
Belgrád, Zágráb, Ljubljana és Sza
rajevó) egyetemi oktatói tartották az 
előadásokat több karon is. Ez 
gyakran az órák minőségének ká
rára ment, amelyek így sajnos nem 
mindig voltak magas színvonalúak.

Belgrád legjelentősebb profesz- 
szora, aki évekig állam- és jogtör
ténetet tanított, Dragoslav Jankovic 
(1911-1990) volt. Tudományos ér
deklődése középpontjában a 19. szá
zadi szerb jogtörténet és a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyság megalapí
tásának problematikája állt. Kollé
ganője, Ru ica Guzina (1914-1991) 
a 19. századi szerb helyi önkor
mányzatokat vizsgálta. Mirko Mir- 
kovic (1924-1997) a szerb ortodox 
egyház török hódoltság alatti jogi 
helyzetét tanulmányozta. Bár Meli- 

med Begovic ( 1904-1990) szakterülete valójában a csa
ládjog volt, foglalkozott jogtörténettel, és a sharia (az 
iszlám törvények) szakértőjeként a török jogforrásokat 
is vizsgálta. Albert Vajs és Ljubica Kandié az egye
temesjogtörténet professzorai voltak Belgrádban. Társ
szerzőként írtak egy egyetemi hallgatóknak szóló 
tankönyvet, amelyet azután évekig használtak a gya
korlatban. Nagy hatással volt rájuk a marxista filozófia.
A tudomány mai állása szerint tankönyvük teljesen túl
haladottá vált.

Ferdo Culinovic (1897-1971), a zágrábi jogi kar pro
fesszora a modern horvát jogtörténetet és a Szerb-Hor- 
vát-Szlovén Királyság alapítását vizsgálta. Bogdán 
Krizman (1913-1994) tudományos érdeklődése minde
nekelőtt azokra a kérdésekre összpontosult, amelyek az 
úgynevezett Független Horvát Állammal (1941-1945) 
kapcsolatban merültek fel. Hodimir Sirotkovic, a mo
dern horvát és jugoszláv jogtörténet szakértőjeként 
ugyancsak évekig tevékenykedett a zágrábi jogi kar 
egyetemi tanáraként. Sefko Sirotkovic, a Common Law 
szakértője Zágrábban az egyetemes jogtörténet té
májában tartott előadásokat. Sergej Vilfan 1968-ban 
Ljubljanában német nyelven megírta a szlovénok jog
történetét. A horvát, szerb és bizánci jogtörténet fej
lődéséhez jelentősen hozzájárult Lujo Margetic, a 
rijekai jogi kar egyetemi tanára. Spliti származású kol
légája, Antim Cvitanic különösen a dalmát városok 
helyi statútumaival foglalkozott.

Avdo Suceska és Mustafa Imamovic a szarajevói jogi 
kar professzoraiként a boszniai joa történetét vizs-
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Jog
gálták. Tudományos érdeklődésük mindenekelőtt a 
boszniai és Hercegovinái török hódoltság idejére kon
centrálódott. Nikola Sotirovski éveken át tanított a 
skopljei jogi karon.

Szerbia és Montenegró (1992-től)

Szerbia és Montenegróban jelenleg hat jogi kar 
működik: Belgrádban, Újvidéken (Növi Sad-ban), 

Nisben, Kragujevacban. Podgoricában és Pristinában. 
A pristinai jogi kar csak formálisan szerepel ilyen 
néven, mivel már más szerb városokba került át. 
Minden karon működik jogtörténeti tanszék.

Sima Avramovié, az egyetemes jogtörténet profesz- 
szora Belgrádban, az ógörög jog történetével fog
lalkozik. Dragos Jevtié, Dragoljub Popovié, Mirjana 
Stefcmovski és Olga Popovic a nemzeti jogtörténet szak
értőiként az újabb (19-20. századi) szerb jogtörténettel 
foglalkoznak. Ljubomirka Krkljus a nemzeti jogtörténet 
professzora Újvidéken (Növi Sad-ban). Figyelme 
középpontjában különösen Vajdaság (Vojvodina) jogi 
helyzete áll az 1848-as forradalom idején. Srdan Sarkié, 
az egyetemes jogtörténet professzora a bizánci jognak a 
középkori szerb jogra gyakorolt hatást vizsgálja. 
Slobodanka Stojcié nemzeti jogtörténetet tanít Nisben, 
és 19. századi szerb alkotmánytörténettel foglalkozik. 
A kragujevaci Marko Pavloviénak -  Stojcichoz hason
lóan -  a 19. századi szerb alkotmánytörténet a szak
területe. Dragon Nikolié az egyetemes jogtörténet pro
fesszora Nisben, ahol az utóbbi időben a szláv, 
különösen az orosz jogtörténetnek szenteli idejét.

Összegezve elmondható, hogy a kutatások során a fő 
hangsúlyt a következő területekre helyezik: az utóbbi 
években csaknem minden szerbiai és montenegrói pro
fesszor a modem kori jogtörténettel, azaz a 19-20. 
századi fejlődéssel foglalkozik. Csupán ezen cikk írója 
kutatja a középkori szerb jogtörténetet. A szerb 
jogtörténészeket különösen a 19. századi szerbiai alkot
mánytörténet érdekli, tekintettel annak nagyon di
namikus fejlődésére (Szerbiának 1903-ig hét alkotmá
nya volt!). Sajnálatos módon a magánjog kutatása (az 
1844. évi szerb polgári törvénykönyvtől eltekintve) 
nem kap elég tudományos nyilvánosságot. Fiatal kol
légákra hárul tehát a feladat, hogy pótolják ezt a hiá
nyosságot.

Irodalom: fontos tankönyvek
Egyetemes jogtörténet:

Avramovic, Sima: Opsta pravna istorija, stari i srednji 
vek (Beograd, 2000); Bastaic, Konstanti-Krizman,

Bogdán: Opéa historija drzave i prava (Zagreb, 1977); 
Dordevic, Miroslav: Uvod u Opstu istoriju drzave i prava. 
I—II. (Leskovac, 1969); Krkljus, Ljubomirka-Sarkié, 
Srdan: Opsta istorija drzave i prava (Beograd, 1989); 
Kurtovié, Seiko: Opéa historija drzave i prava. I—II. 
(Zagreb, 1987, 1989); Margetic, Lujo: Opéa povijest 
prava i drzave (Rijeka, 1998); Nikolic, Drágán: 
Fragmenti pravne istorije (Nis, 1997); Pántié, Drágán: 
Opsta pravna istorija (Beograd, 2003); Pavlovié, Marko: 
Drzavnopravna istorija sveta (Kragujevac, 1993); 
Popovié, Dragoljub: Stvaranje moderné drzave 
(Beograd, 1994); Sarkié, Srdan-Popovié, Dragoljub: 
Veliki pravni siste mi i kodifikacije (Beograd, 1996); 
Sarkié, Srdan: Opsta istorija drzave i prava (Beograd, 
1999); Sarkié, Srdan: Osnovi pravne istorije (Beograd, 
2004); Sarkié, Srdan-Malenica, Antun: Pravne teorije i 
institucije antiké (Növi Sad, 2004); Solovjev, 
Aleksandar: Predavanja iz istorije slovenskih prava 
(Beograd, 1939); Stanojevié, Obrad: Istorija politickih i 
pravnih institucija (Beograd, 1988); Taranovski, 
Teodor: Uvod u istoriju slovenskih prava (Beograd, 
1933); Vajs, Albert-Kandié, Ljubica: Opsta istorija 
drzave i prava (Beograd, 1981); Vilfan, Sergej: Uvod v 
pravno zgodovino (Ljubljana, 1998).

Nemzeti jogtörténet:
Culinovié, Ferdo: Drzavno-pravna historija jugoslo- 

venskih zemalja XIX i XX vijeka. I—II. (Zagreb, 
1953-1954); Szerzői kollektíva: Istorija drzave i prava 
naroda Jugoslavije (Beograd, 1980); Jankovié, 
Dragoslav-Mirkovié, Mirko: Drzavno-pravna istorija 
Jugoslavije (Beograd, 1984); Jevtié, Dragos-Popovié, 
Dragoljub: Istorija drzava i prava jugoslovenskih naroda 
(Beograd, 1990); Jevtié, Dragos-Popovié, Dragoljub: 
Narodna pravna istorija (Beograd, 1997); Krkljus, 
Ljubomirka: Pravna istorija srpskog naroda (Növi Sad, 
2003); Margetié, Lujo: Srednjovekovno hrvatsko pravo 
(Zagreb-Rijeka-Cakovec, 1983); Sarkié, Srdan: Sred
njovekovno srpsko pravo (Növi Sad, 1996); Sirotkovié, 
Hodimir-Margetié Lujo: Povijest drzava i prava naroda 
Jugoslavije (Zagreb, 1988); Taranovski, Teodor: Istorija 
srpskog prava u nemanjiéskoj drzavi (Beograd, 1996). 
Német nyelven: Sergej Vilfan: Rechtsgeschichte dér 
Slowenen (1968).

Valamennyi tankönyv tartalmazza a jogtörténet 
területén írt legfontosabb művek irodalomjegyzékét. 
Minden, a jelen tanulmányban említett professzor 
életrajza és műveinek listája megtalálható az Enciklo- 
pedija srpske istoriografije. Priredili S. Cirkovié i R. 
Mihaljcié (Beograd, 1997) című munkában.

Fordította: 
Cserba Andrea
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