
történeti szemle
A dolgozat egyik opponense, Kajtár István értékelésé

ben kifejtette, hogy a jelölt által kitűzött tudományos cél 
jelentős, ugyanakkor a disszertáció elkészítése különösen 
nehéz feladat volt, lévén, hogy a téma interdiszcipliná
ris feldolgozást igényel; figyelembe kellett vennie mind 
a jogtörténeti, mind a jogbölcseleti szempontokat. Mód
szertani értékelésében a fent említett nehézségek mellett 
kitért a jelölt elsőrendű nyelvtudására, hiszen az eredeti 
latin szövegek mellett nagy számban angol és német nyel
vű cikkeket is használt. Az eredeti latin szövegek szöveg- 
elemzését és szöveggondozását szintén kiemelkedőnek 
tartotta. Megemlítendő érdeme ezen túl a dolgozat mikro- 
elemzési módszere, amelyet közel 1300 lábjegyzet hite
lesít. A dolgozat szerkezete kapcsán Kajtár István kifej
tette, hogy az logikus, következetes, Szibenliszt általános 
természetjogi felfogásától fokozatosan szűkítve közelít 
az államra vonatkozó kérdéskörökre. Külön kiemelte az 
egyes fejezetek végén található részösszegzések használ
hatóságát. Az opponens néhány kérdést is intézett a jelölt
höz, többek között az állam szibenliszti definíciójáról, az 
igazságtalan büntetések és a halálbüntetés kérdéséről, az 
alattvalók kötelezettségeiről és az ellenállás jogáról.

Szabó Béla, az értekezés másik opponense kiemelte az 
értekezés érdemeit, majd kritikai észrevételeket tett an
nak szerkezeti tagolására, az irodalomjegyzékre és a latin 
textúrák szöveggondozására. Ajelölt dolgozatában három 
kérdéskörrel kívánt foglalkozni: 1. A 19. század hajnalán 
uralkodó közjogi felfogás bemutatása, amelyre támasz
kodva a reformkor hazai politikai szereplői megfogalmaz
hatták a polgári kor igényeinek megfelelő közjogi tartal
mú elképzeléseiket; 2. Szibenliszt államkoncepciójának 
elemzése, amellyel ajelölt rá kívánt világítani arra állami 
szerepfelfogásra, amelyet elsőként a 17-18. században a

partikularizmust felszámoló központosított Európa közjo
gászai fogalmaztak meg, s amely a polgári szabadsággal 
összebékítve a 19. század egyik jellegadó programja lett; 
3. Szibenliszt munkásságának tudománytörténeti újraér
tékelése, tételeinek önállósága és munkáinak hatása. Az 
értékelő véleménye szerint a 2. és 3. kérdéskör megvála
szolása eredményesnek tekinthető. Az 1. pontba foglaltak
ra vonatkozóan pedig egy szerkezeti átalakítást, kibővítést 
javasolt a jelöltnek egy esetleges monográfiái megjelen
tetés kapcsán. Az opponens hiányolta Szibenliszt újraérté
kelésének hangsúlyosabbá tételét.

A dolgozat és ajelölt korábbi tudományos munkássága 
alapján mindkét opponens feltétel nélkül javasolta a bi
zottságnak a PhD-fokozat odaítélését Petrasovszky Anna 
részére.

Az értekezéssel kapcsolatban elhangzott bírálatokra 
reagálva Petrasovszky Anna szóban részletes és kimerítő 
választ adott Kajtár István kérdéseire. Szabó Béla észre
vételeit elfogadva ígérte, hogy az értekezés későbbi pub
likálása során azokat figyelembe veszi. Tartalmilag azon
ban kitartott a dolgozatában leírtak mellett. Szibenliszt 
revideálásának hangsúlyozása kapcsán kifejtette, hogy a 
dolgozat írásakor ez a fejezet komoly dilemmát okozott 
számára, végül azért döntött a leírt verzió mellett, mert ke
rülni kívánta az általa kritika alá vont, sarkított sommás 
kijelentéseket, amelyek -  a szerző szerint -  már önma
gukban alkalmasak arra, hogy torzítsák Szibenliszt Mi
hály aprólékosan kidolgozott, cizellált természetjogának 
megítélését. Ajelölt válaszát mindkét opponens elfogadta.

A bíráló bizottság javasolta a Miskolci Egyetem Dok
tori Tanácsának, hogy Petrasovszky Annának a PhD-fo- 
kozatot ítélje oda.

B. I.

Dr. Mohácsi Barbara A szabadságelvonás halárai. 
Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a 
magyar és a német jo g  összehasonlításának tükré

ben című doktori értekezésének nyilvános vitájára 2012. 
május 8-án került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében. A bíráló bizottság elnöke dr. 
Mezey Barna rektor, egyetemi tanár, tagjai dr. Boócz End
re egyetemi docens (KGRE) és dr. Fantoly Zsanett egyete
mi docens (SZTE) voltak. A bírálói feladatokat Jámbomé 
dr. Róth Erika egyetemi docens (ME) és dr. Herke Cson
gor egyetemi docens (PTE) látták el.

Mohácsi Barbara disszertációjában a személyi szabad
sághoz való jogot elvonó büntetőeljárási és büntetés-vég
rehajtási jogintézményeket különös tekintettel az elő
zetes letartóztatásra és a szabadságvesztés-büntetésre 
valamint ezek helyettesítésének a lehetőségeit vizsgálta. 
Tette mindezt úgy, hogy az azonos célra -  a büntetőel
járás sikerének és a személyi szabadsághoz való jog biz
tosításának az összhangjára -  törekvő, mégis külön utat

Mohácsi Barbara 
PhD-értekezésének 
nyilvános vitája

járó magyar és német jogot összevetve tárgyalta a kérdé
ses jogintézményeket nemzetközi és F.U-s kitekintéssel. 
A dolgozat részletesen feldolgozza a témával kapcso
latos bőséges magyar és német szakirodalmat. Erénye a 
jog-összehasonlító megközelítés, amely az elméleti be
mutatáson kívül kiterjedt a hatályos honi szabályozás és a 
joggyakorlat problémáinak a feltárásra is.

A munka részletesen foglalkozik a személyes szabad
sághoz való jog, valamint a fogva tartással járó bünte
tőeljárási és büntetés-végrehajtási jogintézmények tör
ténetével. szerepével, rendszertani elhelyezkedésével. 
Alaptézise a személyes szabadsághoz való jo g  korlátoz-



hatósága a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtás
ban. Ennek kapcsán kerülnek tárgyalásra a magyar Al
kotmány és Alaptörvény, illetve a német Grundgeselz 
vonatkozó rendelkezései, valamint az alkotmánybírósági 
gyakorlat.

A szerző a dolgozat központi részében bemutatja a sze
mélyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket és a 
szabadságvesztés-büntetést, rávilágítva az elméleti prob
lémákra. Fogalmi meghatározásokat ad, és a különböző 
elméletek egybevetésével osztályozza az egyes kényszer- 
intézkedéseket. Kitér a magyar és a német jogban leg
fontosabb jogintézményekre, így a rövid tartamú szabad
ságelvonásra (őrizetbe vétel/ vorláufige Festnahme): a 
hosszabb tartamú szabadságelvonásra (előzetes letartóz
tatás/ Untersuchungshaft); a személyi szabadságot kor
látozó más jogintézményekre (elfogatóparancs, európai 
elfogatóparancs, elővezetés, egyéb szabadságelvonással 
járó intézkedések a német jogban); valamint a személyi 
szabadság elvonására mint büntetőjogi szankcióra.

Ezt követően a munka a szabadságelvonás minimalizá
lására irányuló törekvéseket tárgyalja. A szerző rámutat, 
hogy a szabadságelvonás helyettesítő intézmények segít
ségével csökkenthető. A büntetőeljárásban ilyenek a sze
mélyi szabadságot csupán korlátozó házi őrizet, lakhelyel
hagyási tilalom vagy a tartózkodási hely megválasztásának 
a korlátozása, az óvadék, valamint a technikai fejlődésnek 
köszönhetően kialakult olyan eszközök, amelyek a sza
badságkorlátozó intézkedések elektronikusan ellenőrzött 
végrehajtását teszik lehetővé (mint az ún. elektronikus 
bilincs). A büntetés-végrehajtásban a szabadságelvonás 
kiváltására alkalmas megoldások között a felfüggesztett, 
illetve a részben felfüggesztett szabadságvesztést alapo
san elemzi. Új megoldásként kiemeli a szabadságvesztés 
helyett alkalmazható elektronikus felügyeletet, amely 
szabadságelvonás vagy fizikai kényszer alkalmazása he
lyett az elítéltre pszichikai hatást gyakorol. Megállapítja, 
hogy „az elrendelhető intézkedések sokfélesége, illetve 
azok kombinálhatósága elősegíti a  fokozatosság elvének 
érvényesülését, ám ez sokszor sajnos megmarad az elmé
let szintjén

A bűnözés nemzetközivé válása természetszerűleg 
hozta magával mind a külföldi ítéletek, mind a büntető- 
eljárási szabadságelvonással járó kényszerintézkedéseket, 
illetőleg ezek alternatíváit elrendelő határozatok kölcsö
nös elismeréséről szóló uniós bűnügyi együttműködési 
formák szélesedését. Az értekezés utolsó fejezetében ezért 
a téma kifejtéséi teljessé tevő Európai Uniós kitekintést 
találhatunk.

Kutatásainak eredményeként Mohácsi Barbara megál
lapította. hogy erősödő tendencia mutatkozik a személyes 
szabadság elvonásának visszaszorítására, ezzel párhuza
mosan pedig a csupán szabadságkorlátozással járó intéz
kedések térnyerése figyelhető meg. A doktori értekezés rá
világít arra. hogy bár a közös gyökerek ellenére a magyar 
és a német jogintézmények között mutatkozhatnak - és 
mutatkoznak is -  tartalmi különbségek, az abszolút érték, 
a személyes szabadsághoz való jog védelmére való törek
vés közös. A szabadságelvonást helyettesítő intézmények 
jelentőségét a szerző abban látja, hogy alkalmazásuk hoz

zájárulhat az eljárási érdekek biztosítása, valamint a sze
mélyes szabadsághoz való jog tisztelete közötti egyensúly 
megteremtéséhez.

Jámbomé Róth Erika opponensi véleményében ki
emelte, hogy Mohácsi Barbara dolgozata magas színvo
nalon tesz eleget a PhD-értekezéssel szemben támasztott 
követelményeknek. A témaválasztás örökzöld, a vizsgált 
kérdések körülhatárolása világos és a leszűkítés szüksé
ges. Értékelte a dolgozat olvasmányos stílusát és átlátható 
szerkezeti felépítését, a szerző logikus érvelését és meg
állapításainak részletes indokolását. Hangsúlyozta, hogy 
Mohácsi Barbara magabiztosan kezeli a magyar és a né
met szakirodalmat, illetve az alkotmánybírósági döntése
ket. Elismerte az összehasonlító módszer helyes, mindig 
az egyes kérdésekre koncentráló alkalmazását. Méltatta a 
témakör újdonságainak -  mint a házi őrizet során alkal
mazott ún. elektronikus bilincsnek, vagy a rövid tartamú 
szabadságvesztés alternatív végrehajtási módjaként meg
jelenő elektronikus felügyeletnek -  a bemutatását.

llcrkc Csongor bírálatában hangsúlyozta, hogy Mo
hácsi Barbara széles szakirodalmi bázisra alapozva, a 
felvetett témát alaposan körüljárva írta meg dolgozatát. 
Dicsérte, hogy a vizsgált kérdések megválaszolásánál 
„fegyvere a  kritika, a bírálat is, csakúgy, mint az útmu
tatás, a  változtatás módja". Egyetértőén idézte a szerző 
számos megállapítását, helyeselve, hogy állásfoglalásai 
gyakran szembehelyezkednek az általános (ám kifogásol
ható) joggyakorlattal. A következtetéseit sok esetben az 
adott jogintézményen messze túlmutatónak értékelte.

Az opponensek egyetértettek abban, hogy a dolgozat 
a doktori értekezéssel szemben támasztott követelmé
nyeknek a legmesszebbmenőkig megfelel, és mindket
ten javasolták a PhD fokozat odaítélését Mohácsi Bar
bara számára.

Ajelölt megköszönte az opponensi véleményeket, kü
lönös tekintettel azon néhány észrevételre, melyet a bírá
lók a disszertáció szélesebb körben történő publikálása 
esetén megfontolásra javasoltak. A bírálóbizottság által 
feltett kérdésekre -  amelyek a német szabályozás elemei
nek honi hasznosíthatóságára, valamint az ügyész és a bíró 
kényszerintézkedések alkalmazásával kapcsolatos jogkö
reire vonatkoztak -  adott válaszában hangsúlyozta, hogy a 
szabadságelvonással járó kényszerintézkedések és szank
ciók helyettesítő intézményeire vonatkozó rendelkezések 
módosítása vagy újabb intézkedések bevezetése -  a hazai 
korlátozottabb anyagi lehetőségek ellenére kívánatos le
het. Kiemelte azonban, hogy a problémát alapvetően nem 
a magyar jogi szabályozásban, hanem a rendelkezésre álló 
alternatív lehetőségek alkalmazásának a gyakorlat általi 
mellőzésében látja.

A bírálóbizottság tagjai titkos szavazáson értékelték 
Mohácsi Barbara dolgozatát, melynek eredményeképpen 
a disszertációt elfogadták, s a védés summa cum laude mi
nősítést kapott. A szavazás eredményének kihirdetésekor 
Mezey Barna, a bizottság elnöke összegezte a dolgozat ér
tékeit és a vitában elhangzottakat. A szerző az egyszerű 
fogalmi- és tárgyismertetést jóval túllépve, gazdag szak- 
irodalmi és jogalkalmazási ismeretekre építve alaposan 
körüljárta a személyi szabadság korlátozásával kapcso



latos főbb csomópontokat. Az alkotmányos és alapelvi 
vizsgálat során magabiztosan kezelte mind a német, mind 
a magyar alkotmánybírósági esetjogot, jól kiválasztva a 
témára vonatkozó leglényegesebb megállapításokat. A bi
zottság úgy értékelte, hogy Mohácsi Barbara alapos és 
eredményes kutatómunkát végzett, felhívta a figyelmet 
néhány -  elsősorban gyakorlati -  problémára, és olyan

következtetéseket vont le, amelyek a jogalkotásban és a 
jogalkalmazásban egyaránt hasznosíthatók lehetnek.

A Kari Doktori Tanács 2012. május 22-i határozatában 
a bírálóbizottság javaslata alapján tett előterjesztésére az 
Egyetemi Doktori Tanács 2012. július 17-én ítélte oda a 
PhD fokozatot Mohácsi Barbara számára.

Király Eszter

löfléneli szemle

JUDr. Erik Stenpien (PhD) 2012. november 29-én tar
totta meg habilitációs előadását a kassai Pavol Jozef 
Safárik Egyetem (Univerzita Pavla Jozefa Safárika) 

jogi karának kari tanácstermében. A szlovák törvények
nek megfelelően a jelölt habilitációs értekezést készített, 
amelynek címe: Dejiny súkromného práva v Uhorsku 
(’A magyar magánjog története'). A mű monográfiaként 
már korábban megjelent. A habilitációs előadás témája 
Legislativna cinnost' uhorského snemu v stavovskom ob- 
dobi ('A magyar rendi gyűlés jogalkotási tevékenysége 
a rendi korban') volt. A szakmai bíráló bizottság elnöke 
Prof. JUDr. Alexander Bröstl (CSc) volt, tagjai: Prof. Dr. 
Homoki-Nagy Mária (PhD, egyetemi tanár, SZTE-ÁJK) 
és Prof. JUDr. Jozef Béna (CSc, tanszékvezető, pozso
nyi Comenius Egyetem Jogtörténeti Tanszéke). A kije
lölt opponensek: Prof. Dr. Stipta István (CSc, egyetemi 
tanár, ME-ÁJK), Prof. PaedDr. Stefan Sutaj (Dr.Sc, tan
székvezető, Univerzita Pavla Jozefa Safárika, Bölcsészet
tudományi Kar, Történelem tanszék) és PaedDr. Marián 
Gajdos (CSc, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai 
Társadalomtudományi Intézetének munkatársa). A ren
dezvényt az elnök nyitotta meg, majd felkérte a habilitánst 
előadásának megtartására. A habilitációs eljárás keretében

A
z Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tan
széke, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti 

Szakosztálya és a Rendvédelem-történeti Füzetek szer
kesztősége szervezésében 2012. február 17-én, az ELTE 
Egyetem téri épületének Kari Tanácstermében, a Magyar 
vidék rendvédelme 1867-1945 címmel rendezték meg a 
XVI. Magyar közbiztonság-történeti tudományos szim- 
poziónt.

A délelőtti ülést -  amelynek levezető elnöke Szakály 
Sándor volt -  Mezey Barna rektor, tanszékvezető egye
temi tanár nyitotta meg. Ezután a Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöke, Parádi József Közbizton
ság-történeti kutatások a Szemere Bertalan Magyar Rend
védelem-történeti Tudományos Társaságnál címmel tar
tott előadást. Az előadó szerint a nemzeti rendvédelmünk 
múltja iránt érdeklődök azért találhatók meg szinte kivétel 
nélkül a Társaság tagjai között, mert nem kémek tőlük 
„hüségesküt"; mindenki szabadon tárhatja fel az öt érdek-

Erik Stenpien kassai 
habilitációs előadásáról

a jelölt a szabályzatban meghatározott időkeretet kihasz
nálva, szlovák nyelven tartotta meg előadását, amelyben 
ismertette kutatási eredményeit, legfontosabb gondolatait, 
megállapításait. A jelenlévők közül többen érdeklődéssel 
és elismeréssel fogadták. A bizottsági tagok (tolmácsolt) 
kérdéseire adott válasz után az opponensek ismertették 
álláspontjukat. Mindhárom opponens méltányolta ajelölt 
szakmai munkáját, publikációs tevékenységét, kutatási 
eredményeit. Az opponensek javasolták a habilitált dok
tori cim odaítélését. A bíráló bizottság rövid ideig tartó 
tanácskozást követően javasolta, hogy az Egyetemi Habi
litációs Bizottság Erik Stenpien számára ítélje meg habili
tált doktori címet. A rendezvény végén megtartott fogadás 
keretében lehetőség nyílt az előadáson elhangzottak meg
vitatására és a szakmaközi kapcsolatok egyeztetésére.

K. I. K.

------ -

A magyar vidék 
és rendvédelme 
1867-1945 között
Rendvédelem-történeti
konferencia

lödö témakört, s kutatási eredményei határozzák meg a kö
vetkeztetéseit, nem pedig a különböző elvárások. A Társa
ság a tudomány művelésének szabadságát tartja az egyik 
legfontosabb alapelvnek. 1960-2011 között mintegy 50 
rendvédelem-történeti témájú tudományos fokozatszerzö 
értekezést védtek meg hazánkban, ennek több mint a fe
lét a Társaság megalakulása, 1990 után; a 28 alkotó kö
zül csupán kettő nem volt a Társaság tagja. Kifejezetten


