
1. A jogtörténet mint a jogi kultúra foglalata nem pusztán 
több ezer jogi norma, hanem fejlődéstörténeti elemek és 
értékek összessége.

Az európai jogi kultúra profilját, kontúrjait igazán szel
lemesen, lényeglátó teljességgel Werner Ogris professzor 
esszéje közvetíti a jogtörténészekhez.2

„Hier also ein paar Elemente, von denen ich glaube, 
dass sie in ihrem Zusammenspiel und/oder in ihrem Ge- 
genspiel die europaische Rechtsentwicklung entscheidend 
gepragt und gekennzeichnet haben. An erster Stelle stehen 
wohl das antike Erbe, besonders jenes Griechenlands, und 
das römische Recht. Ich nenne ferner das (bes. lateinis- 
che) Christentum, zu dem spater Naturrecht und Aufk- 
larung hinzutraten. Weiter sind zu erwahnen und zu be- 
denken: die Monarchie und ihre standischen Bindungen; 
Herrschaft und Genossenschaft in ihrem Wechselspiel; 
Lehnrecht und Beamtenstaat; die Anerkennung des Indi- 
viduums und die grundsatzliche Justiziabilitat von Ansp- 
rüchen und Rechten; Absolutizmus und Konstitutionalis- 
mus; etablierte Ordnung und 
Revolution; Zentralismus und 
Föderalismus; Staatsverwal- 
tung und (autonome) Selbst- 
verwaltung; Kodifikation und 
Dekodifikation und vieles an- 
dere mehr.

Vor allem aber scheint mir 
der demokratische Rechtsstaat 
ein zutiefst europaisches Erbe 
und eine genuin europaische 
Errungenschaft zu sein, zu der 
sich gerade auch die Staaten 
des ehemaligen Ostblocks be- 
kennen und das auch in viele 
junge Staaten der Dritten Welt 
mit mehr oder mit weinger Er- 
folg -  meist leider mit weniger 
Erfolg! -  „exportiert” wurde 
und wird. Übernimmt nicht, 
wer sich zu dieser Staatsform 
bekennt, auch ihre Geschichte?

Grundrechte Gewalten- 
teilung, Wahlrecht, Minderhei- 
tenschutz, Verfassungs -  und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Sie alle sind nur duch ihre Ges
chichte in ihrer vollen Dimen- 
sion zu begreifen und zu vers- 
tehen. Nicht zu vergessen die 
abendlandischen Universitaten, die durch die an Sachlo- 
gik und Systematik orientierte Art und Weise, in denen 
Recht an ihnen gelehrt wurde und wird, viel und entschei
dend zur Entwicklung dessen beigetragen haben, was wir 
heute europaische Rechtskultur nennen (können).”

2. Mindezekből következik a tudománynapi téma aktua
litása, azaz a jogtörténeti diszciplína, a jogtörténet-tudo
mány iránti elkötelezettség és aggódás hangsúlyozása. 
Korunkban ugyanis egyre meghatározóbbá válik a poszt-
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modern, a történetiség tagadása. Jelenünk csak a saját le
hetőségeinek feltételeiről gyárt elméleteket, amelyek a 
változások puszta felsorolásából állnak. Fredric Jameson, 
az USA jelentős kortárs gondolkodója ezen úgy próbál 
változtatni, hogy megkísérel történetileg gondolni a jelen
re, amely elfelejtette, miként kell a történetiséget használ
va érteni a mát.3

Az elmúlt két évszázad sajátos körívet futott be. A 19. 
század az újjászületett tudományok szintézisének meg
értése igényével újra felfedezte a történelem fontosságát. 
A historizmus az emberiség egységét az egyes, önma
gukban jellegzetes korszakok összességében látta. Ez az 

új szemléletmód új kategóriák 
kialakítását tette szükségessé a 
kultúra mint olyan megközelí
téséhez (H. Coing). Így a 18. 
század végén, 19. század ele
jén kialakult az ismert tényeket 
kritikailag megközelítő törté
nettudomány. Köztudott, hogy 
az első eredményeket Niebuhr 
Römische Geschichte műve 
képviseli.

3. Az Einleitungban csupán 
néhány axióma felvillantására 
vállalkozunk a továbbiakban.

Így nem szorul különösebb 
bizonyításra, hogy a jog törté
neti felfogása a francia forrada
lommal szembeni ellenállásból 
fejlődött ki. A történeti jogtu
domány elméletét tudományos 
alapokra Savigny helyezte. 
Ajog az összkultúra része, azaz 
egyben a nemzeti kultúra része, 
és ezáltal a néplélek kifejezője 
is. Savigny két feladatot állított 
a tudomány elé: a jogot filo
zofikusan és történetileg kell 
értelmezni. A jog egyedi je
lenségei bizonyos institúciók

hoz kapcsolódnak (pl. tulajdonjog, öröklési jog, házasság 
stb.). Ezekről a népben bizonyos nézetek élnek. A jogá
szi munka lényege ezeket az intézményeket kidolgozni és 
rendszerbe foglalni. E tétel summája: A helyes jogot nem 
a reformáló törvényhozástól, hanem egy tudományosan 
képzett jogászrendtől lehet elvárni. Az alapeszmék törté
netileg fejlődtek ki, s a történeti vizsgálat szolgáltatja az 
alapot a szisztematikus elemzéshez. Ez a történeti jogi is
kolai tanítás ma is alapja a jog kultúrtudományi felfogá
sának.
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A másik jelenség a filozófiai pozitivizmushoz köthető, 
melynek talaján létrejött a 19. századi jogi pozitivizmus, 
melynek három tételét emeljük ki:

-  csak a pozitív jog tekinthető jognak,
-  ez feltétlen engedelmességet is követel, s minden

képpen alkalmazandó,
-  és végül a törvény értelmezése csupán nyelvtani és 

logikai szempontú lehet, mivel az értékorientált vizs
gálat megengedhetetlen.

A harmadik axiómát pedig Niklas Luhmann rendszerel
méleti és evolúcióelméleti megközelítése reprezentálja. 
Luhmann rendszerként fellépő folyamatokat, struktúrákat 
vizsgál, és a „jogot egy adott társadalmi rendszer olyan 
struktúrájának tekinti, amely normatív magatartáselvárá
sok általánosításán alapul”.

Hangsúlyozza, hogy „korá
nak joga olyan evolúció termé
ke, amely az archaikus rendsze
rektől az ókori magaskultúráig 
és végül társadalmi formáink új
kori magaskultúrájáig zajlott”.4 
Jellemzője továbbá a komple
xitás, melynek biztonságot kell 
nyújtania a normatív elvárások 
számára.

Helmut Coing A jogfilozófia 
alapjai című örökbecsű mono
gráfiájában a különböző irány
zatok és képviselőik munkássá
gát mélyenszántó alapossággal 
elemzi. Külön kiemeli Luhmann 
tételeit, s köztük főként azt, 
hogy „az evolúció döntő lépését 
a jog pozitivizálódása szolgálta:
Ezt a pozitív jogot pedig a mo
dern állam törvényei képviselik 
olyan társadalomban, amelyben 
a gazdaság elsődlegessége ural
kodik a politika korábbi pri
mátusával szemben. Luhmann 
szerint: „a természetjog és az 
igazságosság eszmék már nem 
elegendőek egy modern nor
marendszer meghatározásához 
és irányításához.” A klasszikus 
természetjog egy örök világrend lenyomataként kezelt, 
s az igazságosság eszme egy tökéletes rendet tételezett, 
melyeknek a komplex modern társadalom keretei között 
nincsenek meg a feltételei. Ezért szakítani kell ezekkel az 
értékekkel, s helyükbe egy rendszerelméleti interpretáci
ónak kell lépnie. S ebben a szisztémában a jogi normák 
és intézmények csak a rendszerben betöltött funkciójukra 
tekintettel bírnak jelentőséggel. 5

4. A rendszerhez kötöttség az intézmény-funkció reláci
óban még bonyolultabbá válik a 21. században, amikor
az európai integráció okán a nemzeti jogrendek, az egyes

tagállami jogok egymásra hatásával egy különös jogi tér
ségbe kerülnek. Ennek megfelelően az EU-tagság a részt 
vevő államok államiságának lényegi és meghatározó jel
legzetességévé válik, közigazgatásuk az egész térség köz
igazgatási részévé alakul, s így jogrendjeik is egy tágabb 
jogi keret részévé válnak. Ezért a nemzeti jogrendszereket 
egy tágabb kontextusban kell újragondolni -  fogalmazta 
meg az új jogtudományi feladatot Armin von Bogdándy 
professzor az ún. heidelbergi manifesztumban.6 Ebben a 
miliőben a területhez és népességhez kötött normavilág 
megkettőződik, s ez teljesen más minőséget jelent a ius 
commune értékvilágában.

Talán nem túlzás egy új szemléletű történeti jogi iskola 
igénye, mely segítheti a tudományos identitások minőségi 
átalakulását a globalizálódó világban (például a kibertér, 

az atlantizálódó jogrendszer, a 
bírói hatalom megkettőződésé
nek kezelésével).

5. H. Coing jogfilozófiájában 
erre az új helyzetre immanens 
választ ad.
-  „ - Ajog a történelem világához 
tartozik. Mint minden történeti 
alkotás sokféle egyedi formá
ban létezik. Ezzel a sokrétűség
gel szemben megvalósíthatat- 
lannak látszik a 18. században 
megfogalmazott azon gondolat, 
amely szerint axiómákba lehet 
foglalni egy egyedüli, minde
nütt helyes, hiánytalan jogrend
szert.
-  A jog nem megkövült, hanem 
az állandó fejlődésben, az élet 
követelményeihez való alkal
mazkodásban van a lényege.
-  A jogtörténetet nem lehet se
matizálni sem a kis, akaratlanul 
bekövetkező változások folya
mataként értelmezve, sem a 
»korszakok« szükségszerű soro
zataként felfogva.
-  A jog a kultúra egészének ré
szét képezi, de saját szerepe van 
ezen belül, mégpedig sajátságos

alaptendenciája miatt, amely nem más, mint a béke, 
a biztonság és az igazságosság szolgálata a rend meg
teremtésén keresztül.

-  A jog elsősorban a társadalmi rendben felmerülő 
meghatározott problémák megoldását jelenti, és emi
att nagymértékben tárgyhoz kötött. Ezért van széles 
körben lehetőség arra, hogy az egyik jogi kultúra 
megoldásokat vegyen át a másiktól.”7

A fentiek alapján is meggyőződéssel vallom, hogy 
mindez a jogtörténet-tudomány nélkül megvalósíthatatlan 
feladat.

Helmut Coing
(1912. február 28. -  2000. augusztus 15.)
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A
 büntetőjog története valószínűleg egyidős a jog 
történelmével, hiszen legkorábbi egyetemes és ha
zai forrásaink egyaránt bőven tartalmaztak pönális 
tartalmú rendelkezéseket. Szándékosan nem használom 

a ’büntetőjog’ kifejezést, hiszen arról csak a fejlődésnek 
egy magasabb fokán beszélhetünk. Ha csak a magyar kö
zépkor gyér forrásanyagát tekintjük, feltűnő az okleveles 
anyagban az elméleti szemléletmódra törekvés gyakor
latilag teljes hiánya. Még inkább mint a tőlünk nyugatra 
elhelyezkedő országokban, a társadalom arra ’érdemes’ 
tagjaival szemben alkalmazandó fenyítő eljárást lényegé
ben mindenféle elvi szempontrendszer nélkül alkalmaz
ták. A büntetéseket mint pusztán a bűnözőkkel szembeni 
fellépés célszerű eszközét a hatalom birtokosai funkció
jukkal szükségképpen együtt járó feladatgyakorlásnak te
kintették, amivel kapcsolatban az elméleti megközelítés 
eléggé fölöslegesnek tűnt. Különösen a gonosztevőkkel 
szembeni nyilvános eljárásra állt ez a megközelítés, akiket 
a közfelfogás törvényen kívülieknek tekintett (a nemesek 
is ide kerültek ipso facto: Werbőczy!1), akiknek alanyi jo
gaik alig voltak, az eljárás őket ténylegesen tárgyiasítot- 
ta. Pedig jogtörténetileg látnivaló, hogy éppen ezekből a 
crimenekből fejlődött ki az új- és legújabb kori, modern 
közjogi büntetőjog. Amiként nem a nemesi és az egyházi 
rend privilégiumai szélesedtek ki a polgári átalakulás ide
jén, hanem azok eltöröltettek, és a törvény előtti egyenlő
ség eszméje talaján fogalmazták újra a liberális jogállam 
immár alkotmányos alapelveit. Ennek a büntetőjogban 
kitapintható eredője tehát a közbűntettekkel kapcsolatos 
eljárás volt.

A középkorban a büntetőjogi rendelkezésekből bár na
gyon sok volt, de lényegében rendszer nélkül. Az európai 
jogi kultúra büntetőjogi szegmensének fejlődése pedig ép
pen a rendszerszemlélet talaján álló szabályozás irányába 
haladt. Két, egymással is szoros kapcsolatban álló motí
vum emelendő ki: a fogalmi gondolkodás megjelenése és 
a büntetőjogi kodifikáció gyors térnyerése. Meggyőződé
sem, hogy az európai jogi kultúrának a középkorban (sőt 
az antikvitásban) gyökerező előzményei után az újkorban 
dinamikusan felgyorsuló fejlődésében a dogmatikai gon
dolkodásmód, a rendszerszemlélet adta meg a keretet, 
egyben máig eleven motorja a jogi modernizációnak. Így 
én ebben látom a kartális alkotmányok megjelenése iránti
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igényt is, ennyiben tehát a modern alkotmányjog kialaku
lásának is -  legalább tudománytörténeti -  előzményei kö
zött tarthatjuk számon. Az első, már rendszerezett szem
lélettel íródott büntető törvények és egyetemi tankönyvek 
megelőzték a 18. század végétől gyors egymásutánban 
életre kelő kartális alkotmányokat. A modern büntetőjog 
tehát amennyire új tudományág, annyira úttörő szerepet 
vitt és visz ma is a rendszerorientált jogfejlődés világá
ban. Ennek számomra közelről szemlélt területeként em
líthetném az ’alkotmányos büntetőjog’ fogalmát, amely
hez hasonlítható más jogág még nem érte el ezt a ’rangot’.
A tartalmában leginkább kiérlelt alkotmányos jogelvek 
sorában mind ott találjuk a büntető anyagi és alaki jog 
százados princípiumait: törvény előtti egyenlőség, ártat
lanság vélelme, fegyverek egyenlősége stb. A büntetőjog 
belső dogmatikai struktúráját a 19. század végére kialakí
totta, azóta a finomhangolás folyamatos munkája zajlik.2

Előadásomban a magyar büntetőjogi kodifikáció kez
deti századaira koncentrálok, s arról igyekszem képet 
adni, hogy milyen főbb dogmatikai alternatívák és pró
bálkozások mentén haladt jogfejlődésünk a fejlett európai 
megoldások irányában -  egészen a Deák-féle javaslatig 
(1843), amely már a modern jogállami modell anyagi jogi 
vetületeként jelent meg (és vetélt el...).

1. A kezdetek

Az a gondolat, hogy a rendszerezett büntetőjog törvényi 
keretekbe illesztését, magát a jogalkotást, a normaszö
veg elkészítését bizottság végezze, már Lipót idején, az
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