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3. Tanácsok felállítása és azok 
egymáshoz való viszonya
c) harmadik tanács, a Senato  
(Consiglio dei Pregadi) -  Szenátus

A Szenátus 1229-ben alakult meg Consilium roga- 
torum néven. Nem kétséges, hogy az alapja egy 
a Nagytanácsból választott bizottság volt, amely
nek feladata a kereskedelmi és hajózási ügyek előkészítő 

munkálatainak folytatása, illetve az ebben való tanácsadás 
volt. Tagjai a pregadik, azaz a „felkértek” voltak, de ne
vezték őket rogatinak is. Megalakulása valószínűleg része 
volt annak az 1229-es alkotmánymódosításnak, amelyik 
a dózseesküt is módosította. A Szenátus esetében -  a fé
kek és ellensúlyok rendszerének fejlődése miatt -  érdemes 
röviden kitekinteni a tanulmány által vizsgált időszakon 
túlra is.

Létrejöttekor a Szenátus 60 tagot számlált -  amit ta
lán a hat városnegyedre tekintettel állapítottak meg - , ké
sőbb ez 300-ra bővült. 1363-ban már biztosan megalakult 
a Zonta -  a szenátus tanácsadó testülete - , amely ekkor 
még jogilag egy eseti bizottságnak számított, gyakorlati
lag azonban állandó volt. 1506-ban jogilag is állandósítot
ták. A Zonta megalakulásakor 20 tagot számlált, 1413-tól
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40-et, végül 1450-től 60-at. Ez a Szenátus létszámát 80-ra, 
100-ra, végül duplájára emelte. A pregadikon és a Zonta 
tagjain kívül a Szenátust alkották még azok, akik hivata
lukból kifolyólag váltak tagokká. Ilyenek voltak a dózse 
és kormánya (először a 10 tagú, majd a 26 tagú is), 1324-
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től a Quarantia, később a Tízek Tanácsa, a procuratorok, 
az avvogadorok, a bírói hivatalok betöltői, a legtöbb hi
vatal vezetője, a nagy állami szervek tagjai, a provinciák 
igazgatását ellátó emberek, illetve azok, „akiknek helyze
te megkövetelte a Szenátusba való meghívást”. 1473-től 
kezdődően a dózse fiai, unokaöccsei, később a testvérei is 
saját jogon a tanács tagjaivá váltak. A XV század végére a 
létszám fokozatosan növekedve elérte a 300-at.

Egy családból egy
szerre csak 3, később 5 
személyt lehetett megvá
lasztani. Ebbe a hivata
luk alapján bekerülteket 
nem kellett beleszámol
ni. A Szenátusba csak a 
30. életévüket betöltött 
személyek kerülhettek 
be. A szenátorok min
dig újraválaszthatóak 
voltak. A tagok nem ren
delkeztek ugyanazokkal 
a jogokkal. Csak a vá
lasztott tagoknak volt 
szavazati joguk, akik 
hivatalból kerültek be, 
legfeljebb csak előter
jesztési és tanácskozá
si joggal rendelkeztek.
Voltak, akik csak tanács
kozási joggal.

A határozatképesség
hez 4 tanács képviselői
nek, 1 avvogador és 70 
szavazatképes szenátor 
jelenlétére volt szükség.
Ez a szabály a XIII. szá
zadban természetesen 
még nem érvényesült.
Határozataikat dekré
tum formájában bocsá
tották ki, amelyek 1294. 
január 2-ától -  egy 
nagytanácsi határozat 
alapján -  a nagytanácsi 
határozatokkal azonos érvényűek lettek. Nagyon nehéz lett 
ezt követően elhatárolni egymástól, hogy mely ügyek tar
toznak a Szenátus, és melyek a Nagytanács hatáskörébe.

A Szenátus szinte teljesen átvette a kereskedelmi és ha
józási ügyek intézésének jogát. Bírói jogkörét, amellyel 
megalakulásakor rendelkezett, majdhogynem azonnal fel
adta. Ám egyre inkább foglalkozott a kereskedelemmel és 
a hajózással szorosan összefüggő gazdasággal és politi
kával. A későbbiek során (a XV. századtól) leginkább a 
külpolitika, a pénzügyi politika, illetve a pénzügyi igaz
gatás ellátása tartozott kompetenciájába. A XVI. század
tól a tengerek fölötti közigazgatási főhatalom gyakorlása 
is feladatkörének részévé vált. Nemzetközi szerződéseket 
kötött, vezette és felügyelte a hadviselést, felügyelte a ko
lóniák igazgatását, a nyilvános oktatás- és egészségügyet, 
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a hivatalok működését, foglalkozott vámügyekkel, de be
leszólt a belpolitikába és egyházi kérdésekbe is.

A Szenátus tanácsadó testületből -  fokozatos fejlődés 
eredményeképpen -  egyike lett a legnagyobb hatalommal 
rendelkező szerveknek, amelynek tagjai már nem is of- 
ficialesnak (állami hivatalnokoknak), hanem rectoresnak 
(az állam kormányzóinak) nevezték magukat. Jól kifejezi 
a Szenátus kiemelkedő jogállását az a tény, hogy az egyet

len szerv volt, amelynek 
-  az avvogadorok és a 
Saviók által felügyelt 
és szigorú előírások be
tartása mellett -  tiltako
zási joga volt a Tízek 
Tanácsának határozatai 
ellen. Ez a joga azonban 
csak 1498-ig állt fenn.

Ha érzékeltetni sze
retnénk, a velencei sze
nátus az egyik legjobb 
gyakorlati példa arra, 
hogy mi a különbség 
a hatalmi ágak meg
osztása és a fékek és 
ellensúlyok rendsze
re között. A Szenátus 
ugyanis megalakulása 
után nem sokkal egy
szerre részesült mindhá
rom klasszikus hatalmi 
ágból, egyszerre voltak 
törvényhozói, végre
hajtói és bírói jogai is -  
még ha ez utóbbit szin
te azonnal fel is adta. 
Azonban egyik sem 
kizárólagosan, hiszen 
törvényalkotói joga volt 
bármilyen tárgykörben 
pl. a Nagytanácsnak, 
végrehajtói a Signori- 
ának, és rendkívül fej
lett igazságszolgáltatási 
rendszer működött már 

a Szenátus megalakításakor Velencében. A törvényességet 
felügyelő legalább egy avvogador jelenléte nélkül pedig 
nem lehetett ülést tartani. Ez utóbbi szabály viszonylag 
hamar hatályba lépett, s biztosította a mai értelemben vett 
törvényességi kontrollt. Másrészről viszont a Szenátus
nak mind a végrehajtói, mind a jogalkotói hatalma kor
látozódott bizonyos tárgykörökre. A tanulmány által vizs
gált időszakban nagyjából a hajózási és a kereskedelmi 
ügyekre -  ami megjegyzem, kereskedőállam lévén, nem 
csekély hatalmat jelentett - , később pedig a fentebb fel
sorolt ügyekre. Így, mondjuk, nem csupán arról volt szó, 
hogy tegyük fel, törvényalkotói hatáskörében nem vethet 
ki újabb adót, de az őt illető tárgykörökben sem volt kizá
rólagos jogköre. Például, a XIV. századtól a külpolitikai 
kérdésekben komoly ellensúlyát jelentette a Szenátusnak
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a Tízek Tanácsa, amelyik az állambiztonsági kérdésekben 
volt kompetens. Ugyanakkor, a Szenátusnak tiltakozási 
joga volt a Tízek határozatai felett.

Bár a Szenátus tagjaivá vált minden fontos tanács vagy 
testületileg (pl. Signoria) vagy annak vezetői (pl. a Qua- 
rantia 3 elnöke), azonban szavazati joggal mindvégig csak 
a választott tagok rendelkeztek. A tanácsok közötti szemé
lyi összefonódás így alig gyengítette a Szenátus ellensúlyi 
szerepét.

d) A  negyedik tanács, a Quarantia

Ha Velence államrendjének teljes képét vizsgálnám, a 
Quarantiát inkább az igazságszolgáltatás szervei közé so
rolnám. Minthogy azonban éppen a vizsgált időszak vé
gén, a XIV században vesztette el politikai funkcióit, s 
vált fellebbviteli bírósággá, e tanulmányban indokoltabb a 
végrehajtó hatalom szervei között tárgyalni, kitérve azon
ban későbbi szerepére. 1223-ban alakult meg a Quadra- 
ginta sapientes testülete, amely a későbbiek során a Qua
rantia nevet kapta meg. Nyolc éven belül három elnöke 
felvételt nyert a Signoriába, így a kormány a dózséval 
együtt egy 10 fős testületet alkotott. A Nagytanács egy 
évre választotta a Quarantia tagjait, akik hivatali idejük 
lejártával életkoruktól függetlenül a Szenátus tagjaivá vál
hattak. A tanácsba való bekerüléshez a korhatár 25 év volt. 
Valószínűleg a XIV századig ez a tanács foglalkozott az 
állami pénzügyekkel, továbbá a XIII. század végéig -  ta
lán később is -  beleegyezésére volt szükség az állami köl
csönök kihelyezéséhez. A XIV. század közepétől addig az 
időpontig, ameddig ezt a Szenátus teljesen át nem vette, a 
Szenátussal együtt intézte az érmekibocsátással és pénz
forgalommal kapcsolatos állami teendőket. Új adó beve
zetése előtt ki kellett kérni a Quarantia véleményét is. Mai 
szemmel nézve, megalakulásakor valamiféle pénzügymi
nisztériumi-jegybanki feladatkört töltött be. Üléseit a Sze
nátus és a Nagytanács üléseivel felváltva tartotta, hiszen

igen gyakran előfordult, hogy az egyik tagja mindkét má
sik testületnek is egyidejűleg tagja volt.

Most, a tanácsok felsorolásának utolsó állomásai kö
zött, szükségesnek tartok megjegyezni egy olyan jelen
séget, amit sokan a hatalommegosztás elvének érvénye
sülése szempontjából rendkívül hátrányosan ítélnek meg.
Ez pedig a tanácsok közötti személyi összefonódás, azaz 
hogy ugyanaz a személy egyszerre tagja lehet -  és mint 
láttuk, Velencében gyakran volt is -  több, egymást ellen
őrizni hivatott tanácsnak. Kezdhetnénk azzal, hogy leg
többször ma sincs ez másként, hiszen a legtöbb XXI. 
századi európai államban -  így Magyarországon is -  a 
kormányok, azaz a végrehajtó hatalom tagjai egyben a 
törvényhozás tagjai is lehetnek. De helyezkedjünk ennél 
kicsit elméletibb síkra. Azokkal értek egyet, akik sze
rint nem az a fontos, hogy definiáljuk, milyen funkciói 
vannak az államnak, azokat milyen technikával, milyen 
szervezeti megoldásokkal lehet elválasztani, hanem hogy 
olyan struktúra álljon fel, amiben a hatalom koncentráci
ója nem jöhet létre.4 Senki sem a hatalmi ágak kapcsola
tának a megszüntetését tűzte ki célul, s ez igaz a személyi 
összefonódásokra is. „A hatalommegosztás nem akkor 
érvényesül, ha nem ugyanaz a személy (szervezet) gyako
rolja a különböző funkciókat, hanem akkor, ha a közhata
lom gyakorlói az alkotmányos keretek között ténylegesen 
is képesek egymást fékezni, és ellensúlyozni. ”5 Márpedig 
Velencében a kontroll kétségkívül megvalósult. Nemcsak 
általában a stabil államrend példázza ezt, hanem konkrét 
események is. Talán a legjobb ezek közül a hivatalok ha
tásköri harca. Annak ellenére, hogy a Tízek Tanácsának 
tagja volt a dózse és a hat consiglieri, hogy a Tízek tag
jai, a dózse, a consiglierik a Szenátus tagjai voltak, s így 
együtt mindannyian a Nagytanács tagjai is, a hivatalok 
hatásköri harca (Nagytanács-Szenátus-Tízek Tanácsa) va
lódi küzdelem volt, s két lépcsőben meg tudták roppantani 
a Tízek akkor korlátlannak tűnő hatalmát.

Visszatérve, a Quarantia a XIV. században, ahogy ko
rábban említettem, fokozatosan elvesztette politikai funk-
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cióit, és fellebbviteli bírósággá alakult át. A Velencei Her
cegség és az egész Köztársaság területéről fellebbezhettek 
hozzá, azonban Velence városát kivonták joghatósága 
alól. Fellebbezés benyújtásának mind polgári, mind bün
tetőügyekben helye volt. 1400-ban két ügyosztályt hoz
tak létre a Quarantián belül: a Quarantia Criminalet és a 
Quarantia Civilet. A Quarantia Criminale a büntetőügyek, 
a Quarantia Civile pedig a polgári ügyek fellebbviteli fó
rumának számított. A Quarantia Civile 1442-ben, majd 
1492-ben kettő, illetve három részre bomlott az ügyek je
lentős száma miatt. Ettől kezdve a Quarantia Civile csak 
a Hercegség és az Adriai-tenger keleti partvidékéről ér
kezett fellebbezéseket bírálta el. Az 1442-ben megalakult 
Quarantia Civile Nuova átvette a Terra Ferma (Velence 
itáliai szárazföldi birtokai) területéről érkező fellebbezé
sek elbírálásának jogát, és az 1492-ben alakult Quarantia 
Civile Terza pedig a kisebb súlyú ügyekben benyújtott fel
lebbezések elbírálását.

4. Az Igazságszolgáltatás
Velencében az igazságszolgáltatás kezdeti lépései, akár
csak az államigazgatás, az európai átlaghoz hasonlóan 
alakultak, a szuverén uralkodó, illetve annak kinevezettjei 
szolgáltattak igazságot. Nyilvánvalóan a korábbi idősza
kokban is megtalálták a jogérvényesítés módját, de bizo
nyíthatóan a IX. századtól létezik egységes és önálló bí
róság. Kezdetekben ez a szervezet, amelynek neve curia 
ducis vagy curia communis volt, kettős funkciót töltött be: 
ítélkezett és igazgatta az államot. Üléseit a palotában tar
totta, amelyeken a dózse elnökölt. Tagjai, a dózse által a 
dogátus minden területéről kinevezett egyházi, nemesi és 
közrendű személyek voltak. A nemesek és a papok mint 
bírák (iudices vagy primates) ítélkeztek, a nép képviselői 
pedig -  akiket boni hominesnek neveztek -  alkalmanként 
ítélkeztek, de sokszor csak a tárgyalás hivatalos tanúi vol
tak, akik szintén aláírták az ítéletet. A boni homineseket 
a dózse sokszor a nép közül „ad hoc” jelleggel jelölte ki. 
A bírák száma változó volt, 2 és 6 fő között mozgott. Hi
vatali idejük egy év volt, de gyakran előfordult, hogy gya
korlati okokból ismét ugyanazon személyeket nevezték ki. 
Ez egy képzett nemesi származású bírói réteg kialakulásá
hoz vezetett. Az ítéleteket írásban is rögzítették, bár csak 
1080-ból való az első olyan bizonyíték, amely kifejezetten 
megemlíti a nótárius curiaet, azaz a törvényszéki jegyzőt. 
A curia ducis azonban a Rialtón kívül fekvő területek szá
mára nem az egyetlen fórum volt. Ezek ugyanis igyekez
tek megőrizni saját igazságszolgáltatási jogukat, melyek 
a tribunok idején megillették őket. Valószínűsíthető azon
ban, hogy a curia ducis e területek számára is egy, a helyi 
fórumnál magasabb szintű fórumként funkcionált. A korai 
velencei igazságszolgáltatást vizsgálva valószínűsíthető, 
hogy az uralkodói önkény már ekkor sem érvényesült a 
meghozott ítéletekben. A későbbiek folyamán még inkább 
visszaszorul a dózse szerepe az igazságszolgáltatásban. Itt 
utalnék vissza arra, hogy az uralkodó már egészen korán, 
1192-ben részben, 1229-ben teljesen elveszítette a bírák 
kinevezésének jogát.
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Más állami szervekhez hasonlóan, a magas színvonalú, 
kizárólag az igazságszolgáltatásra specializálódott bírósá
gi rendszer is az általam vizsgált időszakban, a XII-XIII. 
század folyamán alakult ki Velencében. Az ekkor megala
kított bíróságok nem általános bíróságokként működtek, 
hanem specializálódtak. A bíróságok mind a régi curia du- 
cisból származtak, váltak ki. Vegyük most röviden sorra e 
bíróságokat:

• A Curia de propriót még a XII. század folyamán ala
pították, amikor is a legelőkelőbb bíróságnak számí
tott a Signoria után. Ez a legrégibb városi bíróság. 
Az alsóbb fokú bíróságok közül egyedül ez működött 
általános bíróságként.

• 1173-ban hozták létre az Avocatores communis nevű 
bíróságot, amely a magánemberek és az állam közötti 
perekkel, különösképpen a hajóforgalommal kapcso
latos ügyekkel foglalkozott.

• 1179-ben alapították meg a Iudices communist. Ké
sőbb ez a bíróság Forinsecorum (del forestier) néven 
vált ismertté. Feladatkörébe az idegenekkel kapcso
latos peres ügyek elbírálása tartozott. Sok ilyen eset 
fordult elő, hiszen kereskedőnemzet lévén jelentős 
számú idegen fordult meg Velencében, nem is be
szélve arról, hogy idegenek nem rendelkezhettek 
tulajdonnal a városban, ezért rengeteg probléma adó
dott a hajó- és ingatlanbérletekkel kapcsolatban.

• A XIII. század elején alakult meg a Curia examinato- 
rum, amely a bírósági okmányok formai helyességét 
ellenőrizte. Az ítéletek és egyéb okmányok formai 
követelményeinek figyelmen kívül hagyása vagy for
mai pontatlansága érvényteleníthette a hivatalos ira
tot. A bíróság feladatkörébe az tartozott, hogy jelezze 
a formahibából fakadó érvénytelenséget. Vizsgálnia 
kellett továbbá az okmányok hitelességét, s egy, a tu
lajdonváltozásokat nyilvántartó könyvet is vezetnie 
kellett.

• A XIII. század közepén alapították a Domini de nocte 
(Signori de notte) hivatalát. Először helyi igazgatá
si szervként rendőri feladatokat gyakorolt, később 
azonban rettegett büntetőbírósággá fejlődött. A XVI. 
század folyamán ismét bűnügyi rendőri feladatok el
látására korlátozták hatáskörét.

• 1244. március 16-án megalakult a Curia petitionum, 
amely a Signoria, a Curia proprio és a Forinsecorum 
tehermentesítésére jött létre oly módon, hogy átvette 
tőlük a kölcsönügyekkel kapcsolatos esetek elbírálá
sát és egyes idegenek és belföldiek között felmerült 
polgári természetű ügyek intézését.

• Szintén a XIII. század közepén (1255-ig biztosan) 
jött létre a Curia mobilium (de mobili) a Curia prop
rio és a Curia petitionum mentesítésére. Eljárt 15 font 
perérték alatti kölcsön- és vagyonügyekben.

• Ugyanekkor állították fel a Iudices ad minust (dal 
men) is, amelynek feladata a Curia proprio, a Curia 
petitionum és a Curia mobilium tehermentesítése 
volt. 10 font alatti kölcsön- és vagyonügyekben bí
ráskodott.

• A XIII. század közepén még egy fontos bíróság jött 
létre: a Curia procuratorum. Feladata a San Marco
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procurátorainak segítése volt. Mai értelemben vett 
családjogi és gyámsági ügyekkel foglalkozott.

• 1265-ben alakult meg a Iudices de contrabannis, 
amely 1292-ben egyesült a Cattaverivel, a „vagyo
nőrökkel”, s így Itália legfejlettebb csempészügyek
kel foglalkozó bíróságává vált.

• Ugyancsak még a XIII. század folyamán állították fel 
a Iudices et advocatores per omnes curias nevű kiegé
szítő bíróságot, amelynek a feladata volt a bíró vagy a 
per más szereplőjének hiánya esetén újabb szakember 
delegálása bármely bíróságra. Ez a szervezet ma legin
kább az igazságügyi hivatalokhoz hasonlítható.

Említést kell még tenni a már többször szóba került Av- 
vogariáról (tagjai az avvogadorok), amely a főügyészség 
szerepét töltötte be a Quarantiánál és a Tízek Tanácsánál. 
Az igazságszolgáltatás szervei közül az utolsó helyen em
lítem meg, ugyanis nem csak 
az ügyészi teendőket kellett el
látnia. Csak félig igazságszol
gáltatási, sőt talán inkább az 
állam szerveinek ellenőrzését 
ellátó intézmény volt. A Nagy
tanács, a Szenátus és egy ideig 
a Tízek Tanácsa, valamint a 
magisztrátusok (törvényessé
gi) kontrollhivatalaként mű
ködött. Tiltakozási joggal bírt 
a Nagytanács és a magisztrá
tusok döntései és ítéletei ellen, 
s kérhette ezeknek újratárgya
lását -  akár valamely más hi
vatal által is. A Szenátus és a 
Tízek döntéseit csak ismételt 
tárgyalásra utalhatta vissza.
Az avvogadorok rendelkeztek 
még egy sor csekélyebb jelen
tőségű jogosítvánnyal, illetve 
több esetben feltétele volt a 
tárgyalások és tanácskozások 
lefolytatásának legalább egy 
avvogador jelenléte.

Az igazságszolgáltatá
si rendszer vizsgálatakor két 
alapvető megállapítást lehet 
tenni. Az egyik, hogy míg a 
hatalmi ágak megosztása te
kintetében ma Európában ta
lán a legintaktabban elkülönült 
hatalmi ág az igazságszol
gáltatás, Velencében ez csak 
részben érvényesült. Miután 
a XII-XIII. században felállt 
a bírósági rendszer, az első 
fokon ítélkező bíróságok esetében ugyan megvalósult a 
teljes függetlenség a végrehajtó és a törvényhozó hatalmi 
ágtól. Legfelsőbb fokon azonban nem, hiszen a Signoria 
egyszerre volt végrehajtó hatalom és bírói. Emellett mai 
értelemben vett jogerő sem létezett, ahogy kizárólagos il-

letékességi szabályok sem, hiszen a Signoria, azaz Velen
ce kormánya, ha akarta, bármikor felülbírálhatott bármi
lyen bírói fórum által meghozott döntést. A gyakorlatban 
ennek természetesen csekély volt a jelentősége. Később 
a rendszer lényegesen tisztább lett, hiszen a megalakulá
sakor alapvetően nem az igazságszolgáltatási feladatokra 
megalakított Quarantia -  azután annak három ága -  vet
te át a jogerős döntést meghozó bíróság(ok) feladatkörét, 
fokozatosan leadva más feladatköreit. Azonban mire ez 
megvalósult, már működött a Tízek Tanácsa és az állami 
inkvizíció is, amelyek amellett, hogy nem tagozódtak be a 
bírósági szervezetrendszerbe, ítélkezési funkciójukon kí
vül végrehajtói, sőt, előbbi rendkívül korlátozottan ugyan, 
de jogalkotói hatáskörrel is bírt. Ráadásul megmaradt a 
Signoria ítélkezési jogköre is. Az állami önkény tehát nem 
volt kizárható az igazságszolgáltatás során Velence tör
ténetének egyetlen pillanatában sem. Azt azonban látni 

kell -  bár erre kimutatás tudomá
som szerint nem létezik - , hogy a 
gyakorlatban az ügyek vélhetően 
százalékban sem mérhető tört ré
szében nem érvényesült csupán a 
hatalmi ágak megosztásának elve 
az igazságszolgáltatásban. A Tí
zek Tanácsa és az állami inkvizí
ció ugyanis csak a legsúlyosabb 
államellenes ügyekben jártak el, 
de mondjuk egy hajózási jogvita, 
vagy egy kocsmai verekedés épp
úgy nem került eléjük, mint az 
öröklési vagy a kártérítési ügyek. 
Ahogy a Signoria elé sem. Itt pe
dig, a Quarantia főbírósággá válá
sától tisztán érvényesült a hatalmi 
ágak megosztásának elve. S ha e 
rendszert nem a mai, hazai és nem
zetközi jogállami sztenderdekkel 
felvértezett kényes ízlésünk sze
rint vizsgáljuk, hanem, mondjuk, 
az úriszékkel vetjük össze, még 
inkább értékelni tudjuk korát meg
haladó mivoltát.

A másik megállapítás, amit meg 
kell tenni, hogy a fékek és ellensú
lyok rendszere a XII-XIII. század
tól ténylegesen érvénysült az igaz
ságszolgáltatás esetében is. A dózse 
közvetlen irányítása alatt álló herce
gi bíróságból szinte számtalan spe
cializálódott igazságszolgáltatási 
szerv nőtt ki. A bírák kinevezési 
jogát az államfő elvesztette. Az av- 
vogadorok mint az állami szervek 
általános ellenőrei kontrollt gyako

roltak minden állami szerv felett, akkor is, ha azok igazság
szolgáltatási jogkörükben jártak el, s egyben betöltötték a 
főügyészség szerepét is. Mindazonáltal, ha a jogállamiság, 
a hatalommegosztás és a jogbiztonság alapján vizsgáljuk 
Velence államrendjét, kétségkívül az igazságszolgáltatást
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Schiavona, a dózse dalmát testőrségének kardja 
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tekinthető a leggyengébb láncszemnek. Ha azonban vissza
térek tanulmányom szűkebb témájához, azt meg kell állapí
tanunk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere az igazság
szolgáltatásban is működött.

5. A fékek és ellensúlyok rendszerének 
eltorzulása -  a Tízek Tanácsa és az 
állami inkvizíció megalakítása

A fékek és ellensúlyok rendszerének szinte tiszta és töké
letes rendszerét a Tízek Tanácsának állandó állambizton
sági szervezetté válása, valamint az ugyancsak az 1335-ös 
évben megalakított állami inkvizíció torzította el. A Tízek 
Tanácsa az egyetlen olyan velencei tanács, ahol érdem
ben tovább megyek a tanulmány által vizsgált időszaknál. 
Mindezt azért teszem, mert ha a Tízek állandó tanáccsá ala
kulásával zárnám le azt az időszakot, amelyik véleményem 
szerint példaértékű volt a hatalommegosztás szempontjá
ból, azt a látszatot hagynám, hogy attól kezdve a koráb
bi eredményeket negligáló módon egy átlagos középkori 
típusú autokrácia alakult ki. Emellett pedig a későbbi ese
mények jól bizonyítják a felállított államberendezkedési 
modell stabilitását és erejét, hiszen a tárgyalt időszakban 
kialakult struktúra eredményeképpen, még a Tízek Taná
csa valóban korlátozatlannak tűnő hatalmát is visszább 
tudták idővel szorítani, méghozzá nem felkeléssel vagy 
forradalommal, hanem a létező állami struktúrában, a taná
csok ellensúlyozó hatalmának eredményeképpen. Legjobb 
példái ennek a hivatalok hatásköri harcai a XVI. század 
második és a XVII. század első felében. A status inquisitio 
rettegett hatósággá, a sokak által emlegetett „velencei zsar
nokság” megtestesítőjévé a XVII-XVlII. században vált, 
de ez az időszak már nem csupán Velence állami rendjé
nek, hanem az állam történelmi-nagyhatalmi hanyatlásá
nak és végül bukásának -  önálló államiságának végét -  is 
jelentette. Mindazonáltal bizonyos hatékony ellensúly még 
ekkor is működött: egymást kontrollálta a Tízek Tanácsa, 
valamint a formálisan mindvégig annak alszerveként mű
ködő status inquisitio.

a) A z ötödik tanács, a Consiglio dei Dieci 
(C.d.X) -  Tízek Tanácsa

A Tízek Tanácsa 1310-ben egy nemesi felkelés, az úgy
nevezett Tiepolo-Quirini-összeesküvés részleteinek fel
derítésére jött létre. A tanács eredetileg tíz napra alakult, 
de működését többször is meghosszabbították. 1335-ben 
örökös állambiztonsági szervvé nyilvánította magát. 
A köztársaság bukásáig állt fenn, s az állam legfélelmete
sebb hatalmává vált. Megfigyelés alatt tartott mindenkit, 
velenceieket éppúgy, mint külföldieket vagy követeket. 
Hatalmának alig voltak korlátai, hiszen nem működött 
olyan szerv, amely ellenőrizhette volna, s döntéseiért nem 
kellett senkinek sem számot adnia. Ez alól bizonyos fokig 
kivételt jelentett az avvogadorok és a Szenátus tiltakozási 
joga a Tízek határozatai ellen. Az államérdeket szem előtt 
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tartó, de mégis bizonyos fokú diktatúrát valósított meg. 
Az igazi diktatúra kiépítését azonban megakadályozta, 
hogy egyrészt tagjainak száma a kezdeti időszakot leszá
mítva mindig 10 fölött volt, végül pedig 32-re emelke
dett. Másrészt pedig, hogy tagjai bizonyos időközönként 
cserélődtek, és állandóan ellenőrizték egymást. Nem egy 
olyan esetről tudunk, amikor a Tízek saját tagjukat ítélték 
halálra. 1498-ig a Szenátus rendelkezett a Tízek Tanácsa 
határozatai ellen való tiltakozási joggal. Ezzel a joggal 
bírtak még az avvogadorok. Kizárta egy öncélú diktatúra 
kialakulását az a szabály is, hogy egy családból egyszerre 
csak egy személy lehetett tagja a Tízek Tanácsának, sőt 
a tagok között közeli rokonok sem lehettek. A Tízek Ta
nácsába csak olyan embert választhatott be a Nagytanács 
-  ugyanis a tagokat e testület választotta -, aki a 40. élet
évét már betöltött, higgadt, megbízható államférfi hírében 
állott, és korábban már viselt magas állami hivatalokat. Az 
1300-as évek közepéig -  amíg ezt saját hatáskörén belül el 
nem törölte -  tagjai rotációval cserélődtek. Ez azt jelentet
te, hogy kéthavonta két-két tag cserélődött, így a bizottság 
összetétele tíz hónap alatt teljesen kicserélődött. Az XIV. 
századot követően a tagokat évenként együtt választották 
meg, és együtt is járt le mandátumuk. Egy év szünet után 
újraválaszthatóak voltak. 1683-tól kezdődően három éven 
belül nem lehetett őket ismét megválasztani. Magas álla
mi hivatalok betöltői általában magas állami fizetést kap
tak, a Tízek azonban egy fillért sem.

Szinte megalakulásuk után azonnal tagjaivá váltak a 
tanácsnak a consiglierik és a dózse. A szervezet így 17 
tagúra bővült. Határozatképességükhöz 12 tag jelenlétére 
volt szükség. 1321-ben létrejött a Zonta, amely a Tízek ki
egészítő szervezete lett. 1355-től a Zonta tagjai folyama
tosan (évkihagyás nélkül) újraválaszthatóak lettek. 1515. 
május 21 -től kezdődően a Zonta tagj ait a szenátorok közül 
kellett választani. Ez a törvény csak deklarálta a már rég
óta bevett -  de törvényi úton még nem szabályozott -  gya
korlatot. A Zonta 1529. október 26-ig jogilag csupán egy 
eseti bizottság volt, amely azonban ennek ellenére folya
matosan működött. Az 1529-es törvény hivatalosan is ál
landó szervvé nyilvánította, és tagjainak számát 15 főben 
állapította meg. Így a Tízek Tanácsának létszáma 32-re 
bővült. 1583-tól kezdődően a Zonta tagjai is csak egyéves 
hivatali szünet után lettek újraválaszthatóak.

Megalakulásakor a szervezetet azért hozták létre, hogy 
hatékonyan és gyorsan intézkedjen a Tiepolo-összeeskü- 
véssel kapcsolatban. Hatásköre kiterjedt az ügy felderíté
sére, kivizsgálására, a vádlott elítélésére, sőt az ítélet vég
rehajtására is. Ezt feltűnés nélkül, csöndben, személyre és 
rangra való tekintet nélkül kellett végrehajtania.

Feladatköre folyamatos bővülések során, a követke
zőkre terjedt ki:

• A nemesek bűncselekményeinek kivizsgálása.
• Összeesküvések felderítése és kivizsgálása.
• Politikai nyugtalanság kezelése.
• Titkos tárgyalások folytatása területekről.
• Titkos ajánlatok tétele a Köztársaság érdekében.
• Rendelkezési jog az államkassza tekintetében a titkos 

költségekre.
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• Tisztviselők engedetlenségének és szófogadatlansá- 
gának kivizsgálása.

• Fegyverhasználat szabályozása.
• Pénzhamisítás, szöktetés, erőszak, istenkáromlás, 

valamint átkozódás bűntettében való nyomozás és 
ítélkezés.

Később azon az alapon, hogy a Köztársaság nyugalma 
fölött őrködik, beleavatkozott minden jelentősebb állam
ügybe, politikai, közbiztonsági hatáskörére hivatkozva 
tárgyalt idegen államok követeivel, sőt a Nagytanács ki
sebb jelentőségű határo
zatait többször hatályon 
kívül helyezte. Meg
szerezte a Szenátustól a 
gazdasági és pénzügyi 
igazgatás fölötti fel
ügyeleti jogot (1582-ben 
ismét visszakapta a Sze
nátus), az egyházi ügyek
ben a főhatósági jogkört 
(ezt 1628-ban kapta visz- 
sza a Szenátus), továbbá 
az erdők és a bányák fel
ügyeleti jogát.

A Tízek döntése ellen 
nem lehetett fellebbezni, 
és határozatait -  ha más 
szabályozással ellentét
ben álltak is -  be kellett 
tartani, végre kellett haj
tani, azaz a jogforrási és 
jogalkalmazási hierar
chia csúcsán álltak. Kiál
líthatott megbízólevelet 
valamely rendes bíró
ságnak vagy ügyészség
nek, s ekkor ezek az adott 
ügyben a Tízek hatalmá
val járhattak el. Egyike 
volt a Velencében műkö
dő három főbíróságnak.

1582-ig tehát egyre 
növekedett a Tízek ha
talma. Ez az évszám azonban fordulópontnak tekinthe
tő. 1582 és 1583 között zajlott a hivatalok első hatásköri 
harca. Ennek lényege az volt, hogy a Nagytanácsban és 
a Szenátusban ülő -  és a valóságos hatalomból kiszorult 
-  családok e két szervezet által harcot indítottak a Tízek 
megnövekedett hatalma ellen. A harc eredményeképpen 
létrejött egy egyezmény, amely a vitában álló három ta
nács (Nagytanács, Szenátus, Tízek Tanácsa) működési 
körét szabályozta. A Szenátus visszakapta a Tízektől a 
gazdasági és pénzügyek irányításának jogát. Ezentúl a Tí
zek Zontájának tagjai is csak egyéves kihagyás után let
tek újraválaszthatóak. A Tízek hatalmát -  és általa az új 
családokét -  azonban nem sikerült megtörni. 1628-ban a 
hivatalok második hatásköri harcának eredményeképpen 
kimondták, hogy a Tízek Tanácsa nem nyúlhat bele a Sze

nátus, a Kormány és az Avvogaria kompetenciájába tarto
zó ügyekbe. Át kellett adnia az egyház, továbbá két fontos 
hivatal feletti felügyeleti jogát -  az egyikét csak részben 
-  a Szenátusnak. 1683-ban kimondták, hogy a Tízek Ta
nácsának tagjai csak rendes (választott) szenátorok lehet
nek, továbbá hogy a tagok újraválasztásához -  a korábbi 
egy helyett -  minimálisan három év szünet szükséges.
A megkötés óriási jelentőséggel bírt, hiszen ez biztosította 
a tagok valóságos cserélődését. A korábbi gyakorlat sze
rint ugyanis a vezető családok tagjai felváltva választatták 
meg magukat a Tízek tagjának és consiglierinek, így meg

szakítás nélkül tagjai ma
radtak a C.d.X.-nek. Ám 
a tanács hatalmát meg
törni még ekkor sem si
került, bár kétségtelenül 
jelentősen megnyirbál
ták. És ahogy korábban 
említettem, ami a legfon
tosabb, hogy még ebben 
a mintának rég nem te
kinthető időszakban sem 
forradalommal, puccsal 
vagy lázadással érték el 
a változást, hanem má
sik két tanács ellensúlyi 
szerepkörének kihaszná
lásával, az alkotmányos 
állami működési mecha
nizmus keretein belül!
Az események azonban 
ekkor már nem alakul
hattak a helyes irányba.
A hatásköri harcok ered
ményeképpen a Tízek 
hatalmának korlátozása 
után megerősödött az ál
lami inkvizíció, amely 
Velence 1100 éves tör
ténetének utolsó egy-két 
évszázadában a Tízek Ta
nácsával konkuráló, igazi 
rettegett önkényuralmi 
szervvé nőtte ki magát.

b) Velence „zsarnoka," a Status Inquisitio -  
Állami N yom ozószék

A Tízek munkájának segítése céljából 1335-ben felállítot
tak egy vizsgálóbizottságot, amely két bíróból állt, és fel
adatkörükön belül széles jogkörrel rendelkeztek. Az idők 
folyamán hatalmuk egyre erősödött, amit azonban szigo
rúan a Tízek Tanácsának keretein belül gyakoroltak. A Tí
zek 1539. szeptember 20-i határozata alapján a 2 helyett 
3 inkvizítort állítottak (inquisitori contro i propalatori dei 
secreti), akiknek feladatává az államtitkok elárulásának és 
a hazaárulásoknak a kivizsgálását tették. A határozat értel
mében -  és a gyökeres változást ez hozta -  ítélkezhettek
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A Sóhajok hídja, amely valójában egy börtönhíd Szinte közvetlenül 
a Tízek tárgyalójából vezetett át a szomszédos börtönépületbe8
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is az ügyben. A megítélésük szerint különleges esetekben a 
Tízek két elnökének adhattak bármilyen ügyet, akik 1000 
dukát bírság terhe alatt még aznap kötelesek voltak hoz
zálátni az eset elbírálásához. A bizottság minden pert ma
gához vonhatott, mindazonáltal nem volt önálló, a Tízek 
Tanácsa egyik szervének számított. Nem volt például ön
álló statútumalkotási joga. A poszt betöltését nem lehetett 
visszautasítani. Hivataluk lejártával azonnal újraválasztha- 
tóak voltak. 1582-től kezdődően a Tízek Tanácsának gyen
gülésével párhuzamosan erősödött a szervezet, míg végül 
egy vele konkuráló szervezetté fejlődött. 1592-ben kapta 
a Status Inquisitio (Állami Nyomozószék) nevet. Ez volt 
Velence legtitkosabb hivatala. Tagjai nem tartoztak senki
nek felelősséggel, csupán egymást kontrollálták. Még az 
avvogadoroknak sem volt tiltakozási joguk döntéseik ellen, 
amit pedig minden más hivatallal szemben érvényesíteni 
tudtak. Egy 1588. október 17-i határozat szerint a háromból 
két fekete tagnak kellett lennie (neri), akiket a Tízek Taná
csából, és egy vörös tagnak (rosso), akit a dózse tanácsosai 
közül választottak. Ruházatuk alapján nevezték őket fekete 
és vörös tagoknak, hiszen a Tízeknek fekete volt a ruhá
juk, a dózse tanácsosainak (a consiglieriknek) pedig vörös. 
1601. március 23-tól kezdve minden esetben választottak 
egy negyedik, azaz póttagot a C.d.X.-ből (di rispetto), így, 
ha az egyik rendes tag felett kellett ítélkezni, a másik két tag 
kiegészült a póttaggal. Két olyan esetről tudunk, amikor az 
inkvizítorok saját tagjaik közül ítélték el az egyiket. Az első 
esetben az ítélet száműzetés volt, a másodikban börtönbün
tetés, amelynél azonban az elítéltet a börtönben rövid időn 
belül megfojtották. Jóval többször fordult elő, hogy a Tízek 
Tanácsának egy-egy tagját végeztették ki az inkvizítorok.

A tanács tehát szinte korlátlan hatalommal rendelke
zett. Joguk volt a foglyokat kínvallatásnak alávetni, amit 
előtte egy bíróság sem tehetett meg a Signoria beleegye
zése nélkül. Rendelkezhettek az ólomkamrákkal, amelyek 
hivatali termük fölött helyezkedtek el. Mielőtt a Szenátus 
elé kerültek volna, ők foglaltak először állást titkos diplo
máciai kérdésekben. Bár hatalmuk a XVII-XVIII. század
ban a Tízekén is túlnőtt, mindvégig a Tízek Tanácsának

alszerve maradt, azaz soha nem számított önálló szerve
zetnek, mondjuk a „Hármak Tanácsának”.

A Status Inquisitio hatalmas és kiterjedt kémhálózat
tal rendelkezett. Valamennyi társadalmi rétegben voltak 
kémeik: szolgálók és arisztokraták egyaránt kémmé vál
hattak. Jelentéseiket olyan oroszlánfejes és más alakokat 
ábrázoló nyílásokon kellett bedobniuk, amilyenek a Dó- 
zse-palota falában ma is láthatók. Ezeket összegyűjtötték 
és továbbították a megfelelő helyre. A kémek a dózse ma
gánlakosztályaiba is behatolhattak, és nem volt tanácsos 
észrevenni vagy feltartóztatni őket. Megtalálták az embe
reket az akkor ismert világ határain belül mindenhol. Ren
geteg információt kaptak egyszerű állampolgároktól, akik 
kötelességüknek érezték az államérdek szem előtt tartását. 
A Nyomozószék külön pénztárral rendelkezett, hogy ilyen 
szempontból is független maradhasson.

* * *

Szokás mondani, hogy miként a Szent Márk-bazilikát 
jelképezi öt kupolája, úgy jelképezi Velencét öt tanácsa. 
Látható, hogy Velence történetének volt egy olyan szűk 
évszázada (1229-1323), amikorra kialakult és működött 
a fékek és ellensúlyok szinte tiszta rendszere. A Velencei 
Köztársaság e történelmi vívmányát álláspontom szerint 
elvitatni nem lehet. Emellett Velence államrendjét és a 
kormányzásról alkotott 700 évvel korábbi felfogását ma 
is példaértékűnek tartom. Természetesen nem a tanácsok 
konkrét rendszerét kívánom vissza, csupán a hatalommeg
osztás a hatékonyság érvényre juttatása érdekében manap
ság egyre többször megkérdőjelezett elvének evidencia 
szintjén való betartását kívánnám meg. Mert, ahogy Bibó 
István fogalmaz: „...nem az az absztrakt kérdés érdekel 
bennünket, hogy hogyan kategorizálhatók az államhata
lom működésének a megnyilvánulásai, hanem az, hogy 
miként nyer új meg új problémákon örök aktualitást az 
államhatalmak elválasztásának elve, mely az államélettel 
foglalkozó európai gondolkodás legtermékenyebb erőfe
szítésében, az államhatalomnak szolgálattá, erkölcsi fel
adattá való átnemesítésében gyökerezik. ””

BAr ANDY, Ge r g e l y

Vervollkommnung des Ratesystems; Erosion des Systems von Bremsen und Gegengewichten in Yenedig
Staatsorganisation der Republik Yenedig von Mitte des 
achttheoretischer Sicht. (Zusammenfassung)

In der Republik Venedig entwickelte sich zwischen Mitte 
des 12. Jahrhunderts und dem ersten Drittel des 14. Jahr- 
hunderts eine Staatsorganisation, die ohne das System 
von Bremsen und Gegengewichten genannt worden zu 
sein, dieses als Erste in der Welt auf auherordentlich ho- 
hem Niveau in die Praxis umsetzte. Man pflegt zu sagen, 
dass die fünf Rate von Venedig für die Republik genau so 
kennzeichnend sind, wie die fünf Kuppeln für den Mar- 
kusdom. Die Studie weist nach, dass es in der Geschichte 
von Venedig ein knappes Jahrhundert (1229 -  1323) gab, 
in dem ein fast vollkommenes System von Bremsen und 
Gegengewichten entstand und funktionierte, weil die Rate 
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12. bis zur ersten Halfte des 14. Jahrhunderts aus

aufgestellt und die Macht des Staatsoberhauptes einge- 
schrankt wurde, und der Staat verfassungsmahig, unter 
Herrschaft des Rechts funktionierte. Das ist eine histo- 
rische, rechtshistorische Errungenschaft der staatlichen 
Ordnung in der Republik Venedig, die von der Rechtsge- 
schichte nicht gehörig anerkannt wird. Die Staatsordnung 
von Venedig und die vor 700 Jahren herrschende Auffas- 
sung der Venezianer von der Regierung sind auch heute 
ein Beispiel. Die Studie beleuchtet auch die Frage, wie 
und warum Venedig auch in Umsetzung des Prinzips der 
Volkssouveranitat und der Rechtsstaatlichkeit die meisten 
europaischen Staaten des Mittelalters übertraf.
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K
ajtár István jogtörténész, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéké
nek professor emeritusa 2016 Szent Márton vigíliáj án 

töltötte be 65. életévét. Barátai, pályatársai, a hazai és a gra
zi jogtörténeti műhelyek kollégái, valamint a jogtudomány 
más jeles képviselői arra vállalkoztak, hogy változatos mű
fajú, de egyaránt jogtörténeti témájú és feldolgozású mun
kákkal tisztelegjenek a jubiláns életének jeles eseménye 
alkalmából.

A sokszínű kötet harminc tanulmánya, melyek jogintéz
mények vagy dogmatikai kérdések fejlődéstörténetének be
mutatására irányulnak, azt jelzik, hogy a jogtudomány mű
velése nem nélkülözheti a történeti-dogmatikai előzmények 
feltárását. Méltó az ünnepelt munkásságához, aki a jogi 
kultúrtörténet területén vitathatatlanul úttörő szerepet töltött 
be Magyarországon, miközben tudományos tevékenysége 
a városi jogélet kutatása és a modernizációtörténet tekinte
tében is meghatározó a mai napig. A hazai jogtörténészek 
közösségét ünnepi tanulmányában Balogh Elemér „jogtör
ténész céhnek” nevezi. A kifejezés találó. Mi sem bizonyít
ja ezt jobban, mint a kötet szerzőinek sokszor személyes 
hangvételű emlékezése a jubilánssal mint tanárral, majd 
később munkatárssal töltött közös évekről. A korábban ve
zetése alatt álló Jogtörténeti Tanszéket az egykori diákok 
valódi „asylum”-nak érezték, ahová nem csupán hasznos 
ötletekért, de pár jó szóért is bármikor be lehetett menekül
ni. Hozzájuk hasonlóan pályatársak is köszönetüket fejez
ték ki Professzor Úr segítségéért, szakmai tanácsaiért.

Régóta élénk vita folyik a jogtörténészek körében arról, 
hogy mit tekintünk a jogtörténet-tudomány tárgyának, hol 
húzzuk meg a kutatási terület határvonalát. Egyes szerzők 
úgy vélik, hogy elegendő időben a modern kori, legfeljebb 
a 19. században megjelent nagy kódexekig visszanyúlni,
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minden más korábbi fölösleges és haszontalan. Ezzel szö
ges ellentétben, az 1990-es évek elején nálunk is megjelent 
az a markáns irányzat, amely tárgyát tekintve kiterjesztette 
a jogtörténeti vizsgálat hatókörét a rokon tudományokra és 
a művelődéstörténet érintkező intézményeire is. E tematika 
és módszertani innováció első hazai képviselője volt Kajtár 
István. 1986-ban megjelent írása az osztrák önkényuralmi 
időszak kérvényeinek stílustörténeti elemezéséről előz
mény nélküli kísérlet volt, amelyben a korabeli jogi nyelv 
jogtörténeti tartalmának megfejtésére vállalkozott. Tíz év
vel később a jogi stílustörténetet már tudatosan a jogi kul
túrtörténet keretébe illesztette, és szorgalmazta az új közelí
tési mód alkalmazását. A pályatársak figyelmét ráirányította 
a latin nyelvű diplomák szövegének jogtörténeti tartalmára, 
a jogtudomány és a nyelvészet határterületének vizsgálata 
fontosságára, a jog „irodalmi” műfajának jogtörténeti érté
keire. Első ízben vizsgálta egy hatalmi jelkép jogtörténeti 
tartalmát, és a sast a hatalom évezredes szimbólumának
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