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Tanácsok felállítása és azok 
egymáshoz való viszonya

c)  harmadik tanács, a Senato  
(Consiglio dei Pregadi) – Szenátus

A

 DISPUTA
Bárándy Gergely

A tanácsok rendszerének 
kiteljesedése; fékek és 
ellensúlyok rendszerének 
eróziója Velencében
A Velencei Köztársaság 
államberendezkedése a XII. század 
közepétôl a XIV. század elsô feléig, 
hatalomelméleti megközelítésben1

A Szenátus terme a Dózse-palotában2 
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még nem érvényesült. 

te azonnal fel is adta. 

lett igazságszolgáltatási 
Egy velencei szenátor  
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d) A negyedik tanács, a Quarantia

4

„A hatalommegosztás nem akkor 
érvényesül, ha nem ugyanaz a személy (szervezet) gyako-

-
lom gyakorlói az alkotmányos keretek között ténylegesen 
is képesek egymást fékezni, és ellensúlyozni.”

A korszak legmeghatározóbb velencei pénzneme, a grosso. Lorenzo Tiepolo (1268–1275)  
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4. Az Igazságszolgáltatás

curia 
ducis vagy curia communis

iudices vagy primates
boni homines

notarius curiae

• A Curia de proprió

• Avocatores communis

• Iudices communis
Forinsecorum (del forestier) néven 

• Curia examinato-
rum

• Domini de nocte 
(Signori de notte)

• Curia petitionum

• 

Curia mobilium (de mobili)

• Iudices ad minust (dal 
men)

• 

Curia procuratorum
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• Iudices de contrabannis
Cattaveri

• 

a Iudices et advocatores per omnes curias

Az igazságszolgáltatá

 
7 
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A fékek és ellensúlyok rendszerének 
eltorzulása – a Tízek Tanácsa és az 
állami inkvizíció megalakítása

Az ötödik tanács, a Consiglio dei Dieci 
(C.d.X) – Tízek Tanácsa

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

b) Velence „zsarnoka,” a Status Inquisitio – 
Állami Nyomozószék

A Sóhajok hídja, amely valójában egy börtönhíd. Szinte közvetlenül  
a Tízek tárgyalójából vezetett át a szomszédos börtönépületbe  
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*   *   *

„…nem az az absztrakt kérdés érdekel 
bennünket, hogy hogyan kategorizálhatók az államhata-

miként nyer új meg új problémákon örök aktualitást az 
államhatalmak elválasztásának elve, mely az államélettel 

-
szítésében, az államhatalomnak szolgálattá, erkölcsi fel-
adattá való átnemesítésében gyökerezik.”9

BÁRÁNDY, GERGELY
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 _____________________________________________________________________________________

1 Jogtörténeti Szemle

2 

Das Malerische, Monumentale, Historische und Artis-
tische Venedig. Eine Darstellung Seiner Haupt-Ansichten und Alten 
Gebrauche…

4 

Válogatott tanulmányok.

Iskola, társadalom, politika. 
Gazsó Ferenc tiszteletére, nyolcvanadik születésnapjára.

Ünnepi tanulmányok dr. Rácz Attila 75. szüle-
tésnapja tiszteletére.

7 

9 Az államhatalmak elválasztása egykor és most. Váloga-
tott tanulmányok

•

K
ajtár István

Balogh Elemér

Kajtár 
István

 KÖNYVEKRÔL

Ut Juris Ordo Exigit
Ünnepi tanulmányok Kajtár István  
65. születésnapja tiszteletére

Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja 
tiszteletére.
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A Jogtörténeti Szemle
 vagy a losonczi.eszter

com

E SZÁMUNK SZERZÔI

 
  

 

 
-

na
 

 
 Stipta István






