Nótári Tamás
A Lex Baiuvariorum büntetőjoga1

A kora középkori germán jog tekintetében meglehetősen óvatosan kell kezelnünk a
„büntetőjog” fogalmát, lévén hogy nem találunk a Volksrechtekben elvi, a büntetőjogot –
vagy akár a közjogot – a magánjogtól elkülönítő distinkciós elvet. Ugyanakkor a kora
középkori népjogok alapvetően és egyértelműen a „büntetőias” jogalkotás, pontosabban
kompiláció nyomait viselik magukon. Minden, e jogterület rendszerezésére törekvő igényünk
tehát jelenlegi jogi rendszerszemléletünk bizonyos fokú visszavetítése, hiszen az elvi és
elméleti igényt nélkülöző szabályozás különféle, és a törvénykönyvekben szétszórtan
megtalálható rendelkezéseiből kell kiolvasnunk és rendszereznünk mindazt, amit büntetőjog
alatt értünk.
Ezt előrebocsátva kíséreljük meg írásunkban a kora középkori bajor (nép)jog, a Lex
Baiuvariorum2 büntetőjogát rendszerszerűen bemutatni. Először megkísérlünk egy „általános
részt” megalkotni, illetve a mai büntetőjogi rendszer szerint az általános részben foglalt
rendelkezéseket a törvény passzusaiból egy „általános részt” kiolvasni (I.), ezt követően –
mintegy „különös részként” – az egyes tényállásokat vesszük sorra, a védett jogi tárgynak
megfelelően rendszerezve azokat (II.), végezetül pedig a Lex Baiuvariorum szakciórendszerét
vesszük górcső alá (III.).
A Lex Baiuvariorum büntetőjogának „általános része”
A büntetőjogi – olykor pedig általában a törvényi – rendelkezések célját illetően a lex számos
ponton megfogalmazza, hogy ezek célja nem más, mint a béke fenntartása, vagyis a
scandalum, valamint a népen belüli ellenségeskedés megakadályozása.3 A törvény Prologusa4
pedig egyenesen, mintegy a jogalkotói szándékot megvilágítva meghatározza, hogy e
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törvények azért születtek, hogy az ezektől való félelem az emberi elvetemültséget kordában
tartsa, az ártatlanság – vagyis a jogkövető magatartás – biztonságot élvezzen, a törvényt nem
tisztelők között pedig a félelem a büntetéstől gátat szabjon a másokat sértő magatartásnak.5
Mindez határozottan egybecseng Tacitus Germaniájának azon szöveghelyével, amely szerint
a büntetés gyanánt fizetendő összeg egy része a sértettet, vagy annak rokonait, másik része
pedig a királyt, illetve a közösséget illette – e megosztás a Lex Baiuvariorumtól sem idegen6 –
, ami kifejezi, hogy a jogsértő magatartás az egész közösséget, illetve a közösség vezetőjét is
sérti, s annak feladata a közösség békéjéről gondoskodni.7 Tehát a törvény ha nem is absztrakt
elvként – ami a kor jogalkotási technikájától nem is várható el –, de bizonyos tényállások
kapcsán megjelöli egyrészt a generális prevenciót, másrészt pedig – nevezetesen a vasárnapi
munkavégzési tilalom ellen vétő visszaeső elkövető esetén a büntetési tétel emelkedésével8 –
a speciális prevenciót mint a szankció célját. Hasonlóképpen megjelenik a törvény bizonyos
szöveghelyein – akárcsak az Aschheimi Zsinat kánonjaiban9 – az igazságosság mint
jogszolgáltatási alapelv érvényre juttatásának követelménye, amely értelemszerűen a
büntetőjogi rendelkezésekre is alkalmazandó.10
A magánbosszú intézménye mint a jogtudat, illetve a jogsértés helyreállításának legkorábbi
jele, illetve módja nyomaiban a Lex Baiuvariorumban is megtalálható, méghozzá a tetten ért
házasságtörő és a tetten ért tolvaj jogszerű megölésében tükröződve.11 Ugyanakkor a
vérbosszú jogszerűségének igazolására – amint ezt a Neuchingi Zsinat is elrendeli12 – az éjjel
tetten ért tolvaj megölése után össze kell hívni a szomszédokat, hogy azok a jeleket
megvizsgálva tanúsíthassák, hogy nem orgyilkosság történt, vagyis a jogos önhatalom szigorú
korlátok közé lett szorítva. A béketörés, illetve a jogellenes önhatalmat gyakorló béketörő,
azaz faidosus/feidosus meghatározását negatív formában kapjuk meg: ha valaki a király, vagy
a herceg parancsára öl meg valakit, akkor nem minősül feidosusnak, és sem őt, sem
gyermekeit nem sújthatja hátrány, vagyis élvezi a herceg védelmét.13 Ebből levonhatjuk azon
következtetést, hogy a feidosus elveszti az uralkodó, és ezzel együtt a jogrend védelmét,
vagyis törvényen kívülivé – a római jogi terminológiát alkalmazva sacerré14 – válik.
Ezzel párhuzamosan azonban, minthogy a bajor népjog lejegyzése idejére elhagyta a
vérbosszú, illetve a talio-elv stádiumát, a kivételesen súlyos, vagyis elsősorban az állam és az
uralkodó ellen irányuló bűncselekményeket kivéve a conpositiós rendszer érvényesült, amely
bizonyos szempontból „magánjogiasította” a büntetőjogot. Mindez annyiban nyilvánult meg,
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hogy a conpositio megfizetésével az ügy „automatikus” elintézést nyert, vagyis egyáltalában
nem is került az állami jogszolgáltató szerv elé, hanem mintegy a sértett és az elkövető
pactiójával kerülnek rendezésre.15
Annak ellenére, hogy a kora középkori bajor jogban nem találkozhatunk a római jog
kristálytiszta felelősségi rendszerével, amely a szándékosság és a gondatlanság fogalmát mind
a magán-, mind pedig a büntetőjog tekintetében máig meg nem haladott formában
kidolgozta,16 a Lex Baiuvariorumban is kimutatható a szándékosság (dolus), a gondatlanság
(culpa) és a véletlen károkozás (casus) közti különbségtétel.17 Ennek kapcsán megfigyelhető,
hogy a vakmerőséget, illetve elvetemültséget jelentő praesumptio főnév, valamint a
praesumpserit ige rendszerint olyan tényállások leírásaiban fordul elő, amelyek esetében az
elkövető szándékosan, tettének jogellenessége tudatában járt el.18 Az ártó szándékot, vagyis a
cselekmény vitathatatlanul szándékos jellegét a törvény általában az invidia,19 illetve
inimicitia20 kifejezésekkel jelzi. A gondatlan elkövetést (culpa) és a véletlenül okozott kár
(casus) között a törvény nem tesz éles különbséget, vagyis ezen esetekben az elkövető csupán
a kár megfizetésére volt kötelezhető.21
Bizonyos tényállások esetén a törvény a kísérletet, illetve magát az elkövetési szándékot is
büntetni rendelte, azonban a kísérletre, előkészületre, befejezett bűncselekményre és
eredményre vonatkozó általános szabályt az egyes esetek sorra vételével sem állíthatunk fel.
Így például a tetten ért házasságtörő jogos megölése után a törvény külön mondatot szentel
annak az esetnek, amikor valaki csupán belépett más ágyába, ám a házasságtörés nem történt
meg.22 Hasonlóképpen büntetni rendeli a törvény, ha valaki a dolog lopott voltának tudatában
vásárolt valamit, illetve vette át megőrzésre a dolgot.23 A herceg élete elleni összeesküvés,
még abban az esetben is, ha nem kerül sor a végrehajtásra, büntetést von maga után.24
Amennyiben a herceg fia megkísérli apját letaszítani a trónról, noha az még teljességgel
birtokában van az uralkodáshoz szükséges képességeknek, büntetése felől apja határozhat.25
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Az állat erőszakkal, vagy megriasztással történő megugrasztása, vagyis tényleges károkozás
nélküli veszélyeztetése esetén az elkövető az állat értékét volt köteles megtéríteni.26
A társtettességre, a felbujtásra és a bűnsegélyre vonatkozó általános jellegű szabály szintén
nem olvasható ki a törvényből, bizonyos rendelkezések azonban a tettesek és részesek eltérő
szankcionálására látszanak utalni. A herceg elleni lázadás vezetője hatszáz, a vele
szándékegységben lévők kétszáz, az őket követő alacsonyabb statusú bűnsegédek negyven
solidust kötelesek fizetni,27 tehát ezen esetben a tettesek és a részesek elvben más megítélés
alá esnek. Kérdés, hogy az „őket követők” alatt valóban részeseket kell-e értenünk, vagy
pedig társtetteseket, és csupán alacsonyabb társadalmi állásuk miatt kisebb az általuk
fizetendő conpositio összege. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a heriraitának
nevezett, vagyis a negyvenkét, vagy annál több emberrel véghezvitt,28 illetve a heimzuhtnak
nevezett, hasonló jellegű, ám kisebb létszámmal végrehajtott önhatalmú cselekmény esetén29
csupán a bűncselekmény szerzőjét rendeli a törvény büntetni, pontosabban az köteles
conpositiót fizetni, az abban részt vevő többi személy nem. A felbujtással a törvény két
passzusa hozható összefüggésbe: a szabad embert ura parancsára, vagy egyetértésével eladó
rabszolga ura az elkövető rabszolgával azonos elbírálás alá esik,30 ha pedig a rabszolga ura
parancsára, illetve egyetértésével lopást követett el, a rabszolgát kétszáz korbácsütéssel kell
sújtani, ura pedig tolvajként köteles megfizetni a conpositiót, vagyis a lopott dolog értékének
kilencszeresét.31
A Lex Baiuvariorum „kvázi-általános részi” szabályai között kell megemlíteni, hogy
szankciórendszere a sértett statusának – vagyis aszerint, hogy nemes, szabad, felszabadított
vagy rabszolga – megfelelően alakult. Minderről bővebben a szankciókkal foglalkozó részben
ejtünk szót, összefoglalóan azonban ezen rendszer úgy írható le, hogy a nemesi állású sértett a
conpositio kétszeresére, a felszabadított felére, a rabszolga – pontosabban a rabszolga után
annak tulajdonosa – harmadára volt jogosult.32 A szabad és rabszolga statusú elkövető esetén
szintén eltérő szankciót állapított meg a törvény, így a rabszolgáknál szokásosan alkalmazott
testi fenyítésre szabad elkövetővel szemben csak a katonai fegyelemsértés, valamint a
vasárnapi munkatilalom ismételt, vagyis visszaeső általi megszegésének büntetéseként
kerülhetett sor.33 Szintén befolyásolta a conpositio nagyságát a sértett neme, lévén hogy női
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sértett estén a fizetendő összeg a férfi sértettének kétszerese volt, vagyis példának okáért a
szabad statusú nő, amennyiben nem akart férfimódra fegyverrel kiállni magáért, kétszeres
conpositiót kapott,34 illetve abban az esetben, ha valaki más rabszolgáját menekülésre bírja,
tizenkét, ha azonban szolgálóját, akkor huszonnégy solidust tartozik fizetni.35 A conpositio
összegét módosította továbbá az elkövetés helye, így példának okáért a kiemelt jelentőségű
helyszíneken, vagyis templomban, a hercegi udvarban, malmokban elkövetett lopás esetén a
szokásos váltság háromszorosát, azaz a lopott érték huszonhétszeresét (triuniungeld) kellett
megfizetni.36 A titokban, illetve alattomban,37 valamint az – olykor ezen elkövetési mód
szinonimájaként alkalmazott – éjszaka elkövetett bűncselekmények38 súlyosabban elbírálás
alá estek, vagyis nem csupán a bírói mérlegelés körébe tartozó körülményként estek latba,
hanem minősített esetként kerültek szabályozásra a törvényben. Amint már említettük, a
visszaesőként elkövetett vasárnapi munkatilalom-szegést a törvény súlyosabban rendelte
büntetni,39 arra nézve azonban nem találunk a Lex Baiuvariorumban utalást, hogy a visszaesés
minden bűncselekmény esetében így minősült-e, illetve ha igen, akkor milyen szankcióval
járt.
A Lex Baiuvariorum „különös részi” tényállásai
A Lex Baiuvariorum „különös részi” tényállásait a védett jogi tárgyak szerint a következő
csoportokba oszthatjuk: élet elleni bűncselekmények, életveszély okozása, a testi sértés, az
egyéb erőszakos cselekmények, a dologrongálás, számos vegyes erőszakos és rongálást
előidéző cselekmény, a vallási bűncselekmények és a hazaárulás/felségsértés.40
Az élet elleni bűncselekmények terminológiája viszonylag sokszínű: ennek megfelelően a
tényállások leírásaiban találkozhatni az occidere,41 interficere,42 vitam aufferre43 igékkel,
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Lex Baiuvariorum 4, 29. De feminis vero eorum, si aliquid de istis actis continxerit, omnia dupliciter
conponuntur, dum femina, cum arma defendere nequiverit; duplicem compositionem accipiat. Si autem pugnare
voluerit per audatiam cordis sui sicut vir, non erit duplex conpositio eius.
35
Lex Baiuvariorum 13, 9. Si quis servum alienum ad fugiendum suaderit et foras terminum eum duxerit, hoc est
foras marca, cum XII solidis conponat et ipsum reducat. Et si negare voluerit, cum XII sacramentales iuret, aut
cum campione suam quaerit iustitiam. Si ancilla est, cum XXIV solidis conponat et ipsam reddat.
36
Lex Baiuvariorum 1, 3; 2, 10–12; 9, 2.
37
Lex Baiuvariorum 1, 6; 9, 10. 13; 19, 2. 3.
38
Lex Baiuvariorum 1, 6; 9, 6. 10; 10, 1; 20, 9.
39
Lex Baiuvariorum 1, 14; Synodus Niuhingensis 15.
40
Quitzmann 1866. 227. skk.
41
Lex Baiuvariorum 1, 5. Si quis servum ecclesiae sine mortali culpa occiderit…; 1, 8. Si quis ministros
ecclesiae, id est subdiaconum, lectorem, exorcistam, acolitum, hostiarium, de istis aliquem iniuriaverit aut
percusserit vel plagaverit vel occiderit…; 1, 9. Si eum occiderit presbyterum…; 1, 10. Si quis episcopum, quem
constituit rex vel populus elegit sibi pontificem, occiderit…; 2, 2. Si quis ducem suum occiderit…; 2, 8. Si quis
hominem per iussionem regis vel duci suo, qui illam provinciam in potestatem habet, occiderit…; 4, 28. Si quis
liberum hominem occiderit…; 4, 30. …aut ipsum ligaverit vel vendiderit aut occiderit…; 4, 31. Si autem eum
occiderit...; 5, 9. Si eum occiderit…; 6, 12. Si eum occiderit…; 9, 6. …si fuerit occisus…; 9, 10. Si quis occulte in
nocte vel in die alienum cavallum aut bovem aut aliquid animal occiderit…; 9, 11. Si quis casui facienti occiderit
alienum animal…; 19, 2. Si quis liberum occiderit furtivo modo…; 19, 3. Si servus furtivo modo supradicto more
occisus fuerit… Vö. Synodus Niuhingensis 3. 10; Synodus Dingolvingensis 9.
42
Lex Baiuvariorum 8, 1. Et si in lecto cum illa interfectus fuerit…; 8, 2. Si servus hoc fecerit et interfectus cum
libera in extranea fuerit thoro…; 8, 9. Si servus cum libera fornicaverit et hoc repertum fuerit, ille, cuius servus
est, reddat parentibus suis ad penam, quam meruit, luendam vel interficiendum…; 18, 1. Si unus ex his ab altero
interfectus fuerit…; 19, 4. De vestitu utrorumque, quod ’waluraupa’ dicimus, si ipse abstulerit, qui hos
interfecit…; 19, 6. Simili modo quiscumque cadaver laederit, quem alter interfecit… Vö. Synodus Niuhingensis
3.
43
Lex Baiuvariorum 3, 1. Si vita parentorum eius aufertur…
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valamint a mors és mortiferum44 névszókkal. A homicidium kifejezés az egyszerű emberölést
jelöli, vagyis azon esetet, ha valakit nyílt összecsapásban, verekedésben ölnek meg,45
valamint a homicida terminus jelenti azon elkövetőt is, aki egy állapotos nőt úgy üt meg, hogy
az elvetél.46 A murdrida kifejezés – akárcsak az alemann törvényekben47 – azon elkövetési
magatartást jelöli, ha valaki más titokban/alattomban megöl, és a holttestet a folyóba dobja,
illetve elrejti.48 Az állapotos asszony megölése kapcsán a törvény úgy rendelkezik, hogy
amennyiben a magzat nem élt, akkor húsz solidus conpositiót kell fizetnie az elkövetőnek az
asszony váltsága felett, ha viszont a magzat már élt, akkor utána is az emberölés conpositióját
kell megfizetni.49 E rendelkezés az alemann jogból került átvételre, amely azonban a gyermek
halálát a születést követő nyolc, illetve kilenc napban határozta meg.50 Hasonlóképpen az
alemann jogból51 származik az abortuszt okozó ital készítése, illetve beadása.52
Az életveszély okozását a törvény az in unwan/in unuuan kifejezéssel adja vissza, amit a latin
desperatio vitae fordulattal le is fordít. E tényállás magában foglalja másnak a folyópartról,
illetve hídról a vízbe taszítását,53 tűzbe lökését,54 mérgezett nyíllal való megsebesítését,55
mérgező, ám a sértett halálát nem előidéző ital beadását,56 tűzvész okozásával való
veszélyeztetést.57 Hasonlóképp az életveszély-okozás kategóriájába tartozik az ellenségei elől
menekülő személy erőszakkal történő megállítása, amely lehetővé teszi ellenségeinek, hogy
beérjék és megöljék, ám e tényállásnak a törvény önálló nevet ad: wancstodal.58 Quitzmann
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Lex Baiuvariorum 2, 1. Si quis contra ducem suum, quem rex ordinavit in provincia illa aut populus sibi
elegerit ducem, de morte eius consiliatus fuerit…; 4, 22. Similiter, qui potionem huiusmodi donaverit alicui, in
quo mortiferum esse dinoscitur…
45
Így például Lex Baiuvariorum 1, 10; 2, 4; 9, 6. Vö. Synodus Dingolvingensis 9; Synodus Niuhingensis 14.
46
Lex Baiuvariorum 8, 19.
47
Lex Alamannorum 49, 1. Si quis hominem occiderit, quod Alamanni mortuto dicunt…; Pactus Alamannorum
2, 14. Si quis mortuatus fuerit…
48
Lex Baiuvariorum 19, 2. Si quis liberum occiderit furtivo modo et in flumine eicerit vel in tale loco eicerit, aut
cadaver reddere non quiverit, quod Baiuvarii ’murdrida’ dicunt: inprimis cum XL solidis conponat, eo quod
funus ad dignas obsequias reddere non valet: postea vero cum suo werageldo conponat. Et si ipse cadaver a
fluminis alveo ad ripam proiectus fuerit et a quo inventus, qui iterum cadaver de ripa inpinxerit, et exinde
probatus fuerit, cum XII solidis conponat.
49
Lex Baiuvariorum 8, 19. Si quis mulieri ictu quolibet avorsum fecerit, si mulier mortua fuerit, tamquam
homicida teneatur. Si autem tantum partus extinguitur, si adhuc partus vivus non fuit, XX solidos conponat; si
autem iam vivens fuit, wirngeldo persolvat.
50
Pactus Alamannorum 2, 31. Si quis mulier gravata fuerit et per facta alterius infans mortuos natus fuerit aut si
vivus fuerit et IX noctes non vivit…; Lex Alamannorum 79. Si qua mulier gravida fuerit et et per factum alterius
infans natus mortuus fuerit aut vivus natu et VIII dies non vivit…
51
Lex Alamannorum 94, 1. Si quis mulieri prignanti abortum faceret…
52
Lex Baiuvariorum 8, 18. Si quis mulier, que potionem dederit, ut avorsum faceret, si ancilla est, CC flagella
susipiat; et si ingenua, careat libertatem, sevitio deputanda cui dux iusserit.
53
Lex Baiuvariorum 4, 17. Si quis alium de ripa vel de ponte in aquam pinxerit, quod Baiuvarii ’inunwan’
dicunt, cum XII solidis conponat.; 6, 11. …si in aquam inpinxerit eum de ripa vel de ponte…
54
Lex Baiuvariorum 4, 20. Similiter qui in ignem inpinxerit, ita, ut flamma super caput emineat, cum XII solidis
conponat.
55
Lex Baiuvariorum 4, 21. Si quis cum doxicata sagitta alicui sanguinem fuderit, cum XII solidis conponat, eo
quod ’inunwan’ est.
56
Lex Baiuvariorum 4, 22. Similiter, qui potionem huiusmodi donaverit alicui, in quo mortilerum esse
dinoscitur, quamvis parvum sit aut multum, si evaderit, cum XII solidis conponat.
57
Lex Baiuvariorum 10, 4. Si autem ignem posuerit in domu, ita ut flamma eructuat, et non perarserit, et a
familiis liberate fuerit, unumquemque de liberis cum sua ’hrevavunti’ conponat, eo quod illos ’inunwan’ quod
dicunt, in desperationem vitae fecerit
58
Lex Baiuvariorum 4, 26. Si quis liber a facie inimicorum suorum fugerit et alius per vim constare fecerit, aut
se contra illum paraverit, interdum inimici illius coniunxerint et interfecerint, et iste nihil amplius fecerit vel
comiserit, nec ipso tetigerit, quod ’wancstodal’ dicunt, cum XII solidis conponat parentibus suis.
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ugyanezen tényállási körbe vonja a wanclugit is,59 vagyis azon cselekményt, ha valaki egy
szabad nőt megszöktet, és útközben mégis elbocsátja.60
A testi sértés tekintetében a Lex Baiuvariorum különbséget tesz az így okozott sebesülés
jellege (példának okáért: csonttörés, vérző seb, bénulás stb.) és okozásának szándékossága,
illetve motivációja szempontjából. A pulislac kifejezéssel jelölt testi sértés olyan ütést, illetve
megsebesítést jelent, amelyet hirtelen felindulásból okoznak, s amelynél sem csont nem törik,
sem vér nem folyik,61 hanem csupán duzzanat keletkezik (vö. Beulenschlag).62 Ugyanezen
kifejezést, illetve tényállást megtalálhatni a Lex Alamannorumban,63 az Edictus Rothariban64
és a Lex Ribuariában65 is. A palcprust mint a testi sértés egyik alfaja olyan csonttörést jelöl,
amely nem nyílt, tehát bőrsérülés nélkül keletkezik,66 amint ez már a Lex Alamannorumból is
nyilvánvalóvá válik.67 Tehát teltételezhetjük, hogy mind a bajorok, mind az alemannok
ismertek egy önálló, a bőrsérülést okozó testi sértést felölelő tényállást, lévén hogy a Lex
Visigothorumban expressis verbis említésre kerül egy ilyen tényállás.68 A Lex
Visigothorumban szereplő „cute rupta” megfeleltethető a Lex Baiuvariorum „cutem fregit”
és a Lex Alamannorum „pellem rupit” fordulatának, csak éppen az utóbbi két törvényben a
tényállás negációjával.69 A plotruns mint testi sértési mód a vérző seb, vérfolyás okozását
jelöli,70 azonban e seb folyományaként nem áll be bénulás.71 Az okozott sérülést aszerint is
kategorizálták, hogy gyógyulása/gyógyítása igényelt-e orvosi beavatkozást. Így került
meghatározásra az adarcrati mint testi sértési mód, ami az ütőér olyan megsebzése, amelynél
csak égetéssel állítható el a vérzés.72 Az adarcrati szó szerinti jelentése nem más, mint venae
percussio, vagyis az ütőér megsebesítése.73 Tekintetbe vették, hogy a fejsérülés folytán a
csont láthatóvá vált-e. A kepolsceni kifejezés azon sebesülést jelenti, amikor a koponyacsont
láthatóvá vált.74 Hasonlóképpen befolyásolta a cselekmény megítélését, hogy a kar könyék
alatt, vagy könyék felett került átszúrásra, akárcsak az alemannoknál75 – természetesen utóbbi
eset kétszeres conpositiót vont maga után, lévén hogy a sértett harc-, illetve munkaképességét
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Quitzmann 1866. 233.
Lex Baiuvariorum 8, 17. Si quis liberam feminam suaserit quasi ad coniugium et in via eam dimiserit, quod
Baiuvarii ’wanclugi’ vocant, cum XII solidis conponat.
61
Lex Baiuvariorum 4, 1. Si quis liberum per iram percusserit, quod ’pulislac’ vocant, I solidum donet.; 5, 1. Si
quis eum percusserit, quod ’pulislac’ vocant, cum medio solido conponat.
62
Brunner: i. m. II. 636; Kralik: i. m. 98.
63
Lex Alamannorum 67, 1. Si quis alium per iram percusserit, quod Alamanni ’pulislac’ vocant…
64
Edictus Rothari 125. Si quis servum alienum rusticanum percusserit pro unam feritam id est pulslahi…
65
Lex Ribuaria 19. Si ingenuus servum ictu percusserit ut sanguis non exeat usque ternos colpos, quod nos
dicimus bunislege…
66
Lex Baiuvariorum 4, 4. Si in eum vena percusserit, ut sine igne stangnare non possit, quod ’adarcrati’ dicunt,
vel in capite testa appareant, quod ’kepolsceni’ vocant, et si ossa fregit et pelle non fregit, quod ’palcprust’
dicunt, et si talis plaga ei fuerit, quod tumens sit, si aliquis de istis contigerit, cum VI solidis conponat.
67
Lex Alamannorum 67. Si enim brachium fregerit, ita ut pellem non rumpit, quod Alamanni balcbrust ante
cubitum dicunt…
68
Lex Visigothorum 6, 4, 1. Si quis ingenuum quolibet hictu in capite percusserit, pro libore det solidos V, pro
cute rupta solidos X, pro plaga usque ad ossum solidos XX, pro osso fracto solidos C.
69
Kralik, D. von: Die deutschen Bestandteile der Lex Baiuvariorum. Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere
Deutsche Geschichtskunde 38. 1913. 94. sk.
70
Lex Baiuvariorum 4, 2. Si in eum sanguinem fuderit, quod ’plotruns’ dicunt, solido I et semi conponat.
71
Brunner, H.: Deutsche Rechtsgeschichte, I–II. Leipzig 1887–18922. II. 636; Kralik 1913. 98.
72
Lex Baiuvariorum 4, 4. Si in eum vena percusserit, ut sine igne stangnare non possit, quod ’adarcrati’
dicunt…
73
Kralik 1913. 48.
74
Lex Baiuvariorum 4, 4. …vel in capite testa appareant, quod ’kepolsceni’ vocant…
75
Pactus Alamannorum 2, 5. Si quis brachium super cubito transpunxerit…; 2, 6. Si subter cubitum fuerit…
60
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jelentősebben befolyásolta.76 Hasonlóképp kétszeres váltságot kell fizetnie annak, aki más
marchzandját üti ki, mint ha másik fogával tette volna ugyanezt – a marchzand a Lex
Baiuvariorumban az őrlőfogat jelenti,77 akárcsak a Lex Alamannorumban.78 Önálló
passzusban szabályozza a törvény azon esetet, ha valaki a koponyacsontból vagy a könyék
felett a karcsontból csontot üt ki,79 azonban a bajoroknál – ellentétben az alemann törvénnyel
– a sebesülés súlyosságának megítélésére nem említi meg azon módszert, amely szerint az út
szélességének távolságából a csontdarabot egy pajzshoz kell hajítani, s az így hallható
koppanás tekintendő irányadónak.80 A maradandó sérülést okozó testi sértést a törvény
természetesen magasabb conpositiókkal szankcionálta, még abban az esetben is, ha azok a
munka- és harcképességet nem befolyásolták, hanem „csupán” a sértett külsejét csúfították el.
Ilyen tényállásnak számított példának okáért a lidiscart, amely nem más, mint a füllevágás
mint a külsőt eltorzító csonkítás81 – a Lex Alamannorum a fél fül levágása kapcsán az
orscardi kifejezést használja.82 A belső szervek károsodását okozó testi sértést a törvény a
hrevawunt(i) kifejezéssel jelöli.83 E fordulat rokonítható a Pactus Alamannorum azon
szöveghelyeivel, ahol a revo szó latus, vagyis oldal mellett belső rész értelemben szerepel a
szövegben a belső szervek sérülése (placatus in revo) értelemben,84 ami annál kevésbé
jelenthet halálos sérülést, mivel az az után fizetendő összegnek jóval magasabbnak kellene
lennie. Amennyiben a testi sértés benulást okoz, úgy a conpositio az adott testrész
csonkolásáért fizetendő váltság felét tette ki.85 Érdekes rendelkezés a maradandó sérülést,
fogyatékosságot okozó testi sértések körében a következő két kitétel. Az alsó ajak, valamint
az alsó szemhéj maradandó, vagyis – a törvény szavaival élve – olyan kimenetelű
megsebzése, hogy a sértett nem tudja a nyálat, illetve a könnyet visszatartani, kétszeres
váltságot von maga után, mint a felsőajak, illetve felső szemhéj megsebzése; e kétszeres
conpositio jó eséllyel mintegy az „esztétikai fogyatékosságot” hivatott megtéríteni.86 A
járáshibát, vagyis sántaságot okozó testi sértés révén bekövetkező állapotot a törvény
taudregilnek nevezi, vagyis a sántaság azon formájának, amikor az illető lába a harmatot
76

Lex Baiuvariorum 4, 12. Si quis alii brachium supra cubitum transpunxerit, cum VI solidis conponat; sic ante
cubitum transpunxerit, cum III solidis conponat.
77
Lex Baiuvariorum 4, 16. Si quis alicui dentem maxillarem, quod ’marchzand’ vocant, excusserit, cum XII
solidis conponat; de aliis vero dentibus si excusserit alicui, omnem unum cum VI solidis conponat.; 6, 10. Si ei
dentem maxillarem excusserit, quod ’marchzand’ vocant…
78
Lex Alamannorum 67, 22. Si autem dentem absciderit, quod marczan dicunt Alamanni…
79
Lex Baiuvariorum 4, 5. Si ossa tulerit de plaga de capite vel de brachio supra cubito, cum VI solidis conponat.
80
Pactus Alamannorum 1, 3. Si quis alteri caput frangit ut ossus de capite ipsius tollatur et supra via in acuto
sonet…
81
Lex Baiuvariorum 4, 14. Si aurem maculaverit, ut exinde turpis appareat, quod ’lidiscart’ vocant…
82
Lex Almannorum 58. Si enim medietatem auri absciderit quod scardi alamanni dicunt…
83
Lex Baiuvariorum 4, 6. …vel in interiora membra plagatus fuerit, quod ’hrevavunt’ dicunt, cum XII solidis
conponat.; 5, 5. …vel interiora membra vulneravit, quod ’hrevavunt’ dicunt, vel eum ligaverit contra legem, cum
VI solidis conponat.; 6, 5. …vel interiora membra vulneraverit, quod ’hrevavunt’ vocant, et si eum tantum
cederit et turnaverit, usque dum eum semivivum relinquat, hoc cum IV solidis conponat.
84
Pactus Alamannorum 11. Si quis in revo placatus fuerit aut in latus…; 12. Si quis in latus alium transpunxerit,
sic ut in revo placatus non sit…
85
Lex Baiuvariorum 4, 9. Si quis libero oculum eruerit vel manum vel pedem tulerit, cum XL solidis conponat.;
5, 6. Si quis eum oculo vel manu vel pede excusserit, cum X solidis conponat.; 6, 6. Si ei oculum vel manum vel
pedem absciderit, cum VI solidis conponat.; 4, 10. Et si talis plaga vel fractura fuerit, ut exinde mancus sit, cum
XX solidis conponat.; 4, 14. Si quis aurem transpunxerit, cum III solidis conponat. Si aurem alicui absciderit,
cum XX solidis conponat. Si eum sic plagaverit, ut inde surdus fiat; cum XL solidis conponat.; 6, 11. Si aurem
eius absciderit, cum solido et semi conponat. Si aurem eius transpunxerit, cum I solido conponat. Si eum
surdaverit vel sic eum plagaverit, ut claudus permaneat, quod ’taudregil’ vocant, et si in aquam inpinxerit eum
de ripa vel de ponte: in istis causis semper cum IV solidis conponat.
86
Lex Baiuvariorum 4, 15. Labia subteriore similiter conponantur et palpebre subteriore. Simili modo si sic
plagaverit, ut lacrimam continere non possint vel subterior labia salivam non continet, tunc cum solidis VI
conponat. Superiorem vero palpebrem vel superiorem labiam si maculaverit, cum III solidis conponat.
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érinti, vagyis húzza a lábát.87 A kifejezés ugyanezen értelemben és magyarázattal a Lex
Alamannorumban is megtalálható.88 (Megjegyzendő, hogy a Lex Baiuvariorum germán
terminus technicusai bizonyos pontokon nem nélkülözik a nyelvi humort sem: ennek tipikus
példája az értéktelen „fűpusztító” ló, az angargnago,89 valamint a „harmaton járó” sánta
ember, a taudregil népnyelvi megnevezése.90) Egyértelműen katonai okokkal magyarázható,
hogy a törvény a megsebesítés révén megbénított ujjra egyharmaddal magasabb conpositiót
állapít meg, mint a levágott ujjra; minden bizonnyal azért, mert a megbénított ujj (nem lévén
behajlítható) komolyabb akadály jelentett a fegyverforgatás során, mint egy ujj hiánya.91
A törvény számos passzusban szankcionálja az erőszakos cselekményeket. A testi sértést nem
okozó támadást, erőszakos cselekményt a törvény az infanc kifejezéssel foglalja össze.92
Terminus technicusként – akárcsak az alemann törvényben93 – az infanc megfeleltethető a
manus inicere in aliquem, vagyis a valakire kezet emelni, valaki ellen támadni tényállásnak.94
A hraopant, akárcsak a Pactus Alamannorumban,95 mint tényállás az erőszakkal történő, ám
megkötözés nélküli foglyul ejtést,96 s mint a szóösszetétel a durva – erőszakkal történő –
megkötözést (rohes Binden) jelenti.97 Hasonlóképp önálló, a szabad ember szabadságának
megsértését megvalósító tényállást képeznek a kötéllel történő megkötözés,98 a lóról való
levetés99 – amely az alemann jogban is ismert100 –, valamint a sértettnek a saját házába
erőszakkal történő bezárása.101 Az erőszakos bűncselekmények sorába tartozik a női tisztesség
elleni cselekmények, nevezetesen a szabad lány vagy asszony parázna érintése, vagyis a
horcrift,102 ruhájának térd fölé történő emelése, vagyis a himilzorunga103 (e tényállást – a
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Lex Baiuvariorum 4, 27. Si quis aliquem plagaverit, ut exinde claudus fiat, sic ut pedes eius ros tangit, quod
’taudregil’ vocant…; 6, 11. Si eum surdaverit vel sic eum plagaverit, ut claudus permaneat, quod ’taudregil’
vocant…
88
Lex Alamannorum 57, 62. Si quis autem alium in genuculo placaverit, ita ut claudus permaneat, ut pes eius
ros tangat, quod Alamanni taudragil dicunt…
89
Lex Baiuvariorum 14, 12.
90
Lex Baiuvariorum 7, 24.
91
Lex Baiuvariorum 4, 11. Si quis alicuius policem absciderit, cum XII solidis conponat. Et si proximum a police
vel minimum absciderit, cum VIII solidis conponat, unum sic et alium sic. Illos medianos duos digitos cum X
solidis, uno cum V et alio cum V. Et si non fuerint abscisi et est mancus stat rectus, ut non posset plicare, hoc
impedimentum est ad arma baiolare: major est conpositio quam de absciso, tertiam partem supra addet. Ad XII
adde IV, fiunt XVI; ad VIM adde III, fiunt XII; ad V adde et tremisse, fiunt VII et tremisse. Sic enim debes
iudicare et sic conponere.
92
Lex Baiuvariorum 4, 3. Si in eum contra legem manus iniecerit, quod ’infanc’ dicunt…; 5, 3. Si in eum contra
legem manum iniecerit, quod ’infanc’ dicunt…; 6, 3. Si in eum contra legem ’infanc’ fecerit…
93
Pactus Alamannorum 3, 25. Si quis alterius infanc minolledis fuerit III solidos conponat.; 3, 26. Si medianus
fuerit VI solidos conponat.; 3, 27. Si meliorissimus fuerit XII solidos conponat.
94
Kralik 1913. 90.
95
Pactus Alamannorum 3, 5. Si quis altero per mano aut per drappo natus priserit solidos VI conponat.
96
Lex Baiuvariorum 4, 8. Si eum per vim implexaverit et non ligaverit; quod ’hraopant’ dicunt, cum VI solidis
conponat.
97
Kralik 1913. 85.
98
Lex Baiuvariorum 4, 7. Si quis cum funibus ligaverit contra legem, cum XII solidis conponat.; 5, 5. …vel eum
ligaverit contra legem, cum VI solidis conponat.
99
Lex Baiuvariorum 4, 7. Si quis cum funibus ligaverit contra legem, cum XII solidis conponat.
100
Pactus Alamannorum 3, 28. Si quis alium de caballo iactat…; Lex Alamannorum 68. Si quis alium de caballo
iactaverit et ei eum tulerit et statim reddit in locum, addet et consimilem et XII solidos.
101
Lex Baiuvariorum 4, 25. Si quis liberum contra legem per vim pro pingnore tenuerit aut domui recluderit aut
huiusmodi, ut liberum non habeat egressum, cum XL solidis conponat.
102
Lex Baiuvariorum 8, 3. Si quis propter libidinem liberae manum iniecerit aut virgini seu uxori alterius, quod
Baiuvarii ’horcrift’ vocant, cum VI solidis conponat.
103
Lex Baiuvariorum 8, 4. Si indumenta super genuclos elevaverit, quod ’himilzorunga’ vocant, cum XII solidis
conponat.
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germán jogi terminus technicus említése nélkül – az alemann törvény is ismeri104), valamint a
walfvurf, kendőjének erőszakos letépése105 – e tényállás az alemann törvény azon
tényállásával állítható párhuzamba, amely a nő erőszakos megállítását és fejkendőjének ily
módon történő letépését szankcionálja.106 (Megjegyzendő, hogy a csábításnak önként engedő
nőt a törvény nem rendeli büntetni, csupán a vele kapcsolatba lépő „csábító” volt köteles
conpositiót fizetni.107 A nemi erkölcs kapcsán a törvényben elsősorban a vérfertőző
házasságok tilalma jelenik meg igen határozottan,108 valamint a férjezett szabad és
felszabadított nővel, valamint a szolgálóval elkövetett házasságtörés esetén fizetendő váltság
kötelező volta, illetve a férj azon joga, hogy a tetten ért házasságtörőt büntetlenül megölje.109)
Az erőszakos és egyúttal a nemi erkölcsöt sértő cselekmények közé sorolhatók a törvény azon
rendelkezései is, amelyek a szüzek, özvegyek110 és más jegyeseinek elrablását
szankcionálják.111
A Lex Baiuvariorum számos, vagyon elleni bűncselekményt különböztetett meg. A rablást,
vagyis más tulajdonának erőszakkal történő eltulajdonítását a törvény a rapere, furari,
despoliare, aufferre igékkel adja vissza, s lévén hogy e bűncselekményre a lex nem tartalmaz
egyértelmű, specifikus terminus technicust, mindazon esetekben, amikor a törvény nem tesz
említést az eltulajdonítás alattomban, titkon vagy éjjeli megtörténtéről, rablásról lehet szó.112
Hasonlóképpen rablásnak minősült, ha valaki egy égő házba – mintegy azzal a látszattal, hogy
segítséget vigyen – hatolt be, és onnan elvitt valamit.113 A rablás germán terminus technicusát
a törvény a waluraupa szóösszetételben, vagyis a megölt ember ruhájának elrablásának
kifejezésében – tehát a vestitus occisorum szószerinti megfelelőjeként114 – használja.115
Sajátos tényállást képez a Lex Baiuvariorumban a szabad ember elrablása és eladása, amely
104

Lex Alamannorum 58, 2. Et si eius vestimenta levaverit usque ad genucla…; 58, 3. Et si eam denudaverit
genitalia eius appareant vel posteriora…
105
Lex Baiuvariorum 8, 5. Si autem discriminalia eiecerit de capite, quod ’walcvurf’ dicunt, vel virgini
libidinose crimes de capite extraxerit, cum XII solidis conponat.
106
Lex Alamannorum 58, 1. Si quis libera femina vadit in itinere suo … et obviaviat eam aliquis per raptum
denudat eius caput…
107
Vö. Lex Baiuvariorum 8, 8. Si quis cum libera per consensu ipsius fornicaverit et nolet eam in coniugio
sociali, cum XII solidis conponat, quia nondum sponsata nec a parentibus sociata, sed in sua libidine maculata.
108
Vö. Lex Baiuvariorum 7, 1–3.
109
Vö. Lex Baiuvariorum 8, 1. Si quis cum uxore alterius concubuerit libera, si repertus fuerit, cum werageldo
illius uxoris contra maritum conponat. Et si in lecto cum illa interfectus fuerit, pro ipsam conpositionem, quod
debuit solvere marito eius, in suo scelere iaceat sine vindicta. Et si in lectum calcaverit uno pede, et prohibitus a
muliere, at amplius nihil fecerit: cum XV solidis conponat, eo quod iniuste in extraneam calcavit thorum.; 8, 10.
Si cum missamanu, quod ’frilaza’ vocant, et maritum habet, concubuerit, cum XL solidis conponat parentibus vel
domino vel marito eius.; 8, 12. Si quis cum ancilla alterius maritata concubuerit, cum XX solidis conponat
domino.
110
Lex Baiuvariorum 8, 6. Si quis virginem rapuerit contra ipsius voluntatem et parentum eius, cum XL solidis
conponat, et alios XL cogatur in fisco.; 8, 7. Si autem viduam rapuerit, qui coacta ex tecto egreditur propter
orfanorum et propriae penuriae rebus, cum LXXX solidis conponat, et XL cogatur in fisco, quia vetanda est talis
praesumptio, et eius defensio in Deo et in duce atque iudicibus debet consistere. Vö. Lex Alamannorum 54, 1. Si
quis filiam alterius non sponsatam acciperit sibi ad uxorem…
111
Lex Baiuvariorum 8, 16. Si quis sponsam alicuius rapuerit vel per suasionem sibi eam duxerit uxorem, ipsam
reddat et cum LXXX solidos conponat. Vö. Lex Alamannorum 51, 1. Si quis liber uxorem alterius contra legem
tulerit…; 52. Si quis sponsatam alterius contra legem acciperit…
112
Quitzmann 1866. 245.
113
Lex Baiuvariorum 15, 3. Si quis forte, dum domum flamma consumpsit, se quasi auxilium adlaturus ingesserit
et aliquod forte rapuerit, dominus domui diligenter inquirat. Et si eum potuerit invenire, ille qui rapuerat, in
quadruplum rapta restituat. Et si de commendatis rebus apud direptorem aliquid forte reppererit, domino
restituere non moretur.
114
Kralik 1913. 124.
115
Lex Baiuvariorum 19, 4. De vestitu utrorumque, quod ’waluraupa’ dicimus, si ipse abstulerit, qui hos
interfecit, dupliciter conponat; si alter et non ipse reus, omnia furtivo more conponat.
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elsősorban a sértett szabad statusának helyreállítását és negyven solidus conpositiót, ha pedig
a status helyreállítására nem volt lehetőség, az elkövető rabszolgává válását vonta maga
után.116 Hasonlóképpen a vagyon elleni cselekmények közé sorolható – lévén hogy a
tulajdonos vagyonának szándékos csorbítását jelenti – más rabszolgájának szökésre történő
rábeszélése, illetve az abban való közreműködés.117 A lopás tényállásának lényegi eleme az
elkövetés alattomos volta, azonban a törvény számos passzusában kiemeli ezt az occulte,
illetve a nocte kifejezésekkel.118 A törvény a lopott dolog elrejtése kapcsán is kiemeli az
éjszakai elkövetést mint differentia specificát.119 A conpositiót természetesen befolyásolta a
lopott dolog értéke, azonban a törvény – ami nagy valószínűséggel a következetlen redactio
eredménye – egyik szöveghelyén tíz solidusban,120 másik szöveghelyén pedig tizenkét
solidusban határozza meg a „nagyobb értéket”.121 A lopás szokásos, vagyis kilencszeres
conpositiója (niungeldo)122 helyett a kiemelt fontosságú helyeken, vagyis a templomban, a
hercegi udvarban, a malomban és a kovácsműhelyben elkövetett lopás váltsága a lopott dolog
értékének huszonhétszeresét (triuniungeldo) tette ki.123 A tetten ért tolvaj esetében

116

Lex Baiuvariorum 15, 3. 9, 4. Si quis liberum hominem furaverit et vendiderit, et exinde probatus fuerit,
reducat eum et in libertatem restituat, et cum XL solidis conponat eum. In publico vero XL solidos solvat propter
praesumptionem, quam fecit. Et si eum revocare non potuerit, tunc ipse fur perdat libertatem suam pro eo, quod
conlibertum servitio tradidit, si solvere non valet werageld parentibus; et amplius non requiratur.; 9, 5. Si vero
servus liberum furaverit et vendiderit, dominus eius ligatum praesentet coram iudice. In ducis potestate sit
disciplina eius: aut manus perdat aut oculos; sine signum numquam evadat, quam deliciosus sit apud dominum
suum. Et si dominus eius hoc iussit aut consentiens fuit, superiora sententia subiaceat ipse, et illum servum
reddat.; 16, 5. Si quis ingenuum vendiderit, cum ille suam haberet libertatem, is qui eum vendiderit, reducat eum
in loco suo et restituat ei libertatem, sicut prius habuit, et conponat ei cum XL solidos, excepto quod emptori in
duplum pretium, quod accepit, cogatur exolvere. Similis ratio dupliciter de feminis servetur. Et si eum vel illam
vendiderit, et illum reducere non poterit, tunc cum werageldo conponat, hoc est CLX solidos solvat parentibus.
Vö. Synodus Niuhingensis 3.
117
Lex Baiuvariorum 1, 4. Si quis servum ecclesiae vel ancillam ad fugiendum suaserit et eos foras terminum
duxerit et exinde probatus fuerit, revocet eum celeriter et cum XV solidos conponat auro adpreciatos, pro qua re
praesumpsit hoc facere. Et dum illum revocat, alium mittat in loco pro pignus, donec illum reddat, quem in fuga
duxit. Et si non poterit invenire illum, tunc alium donet similem illi et XV solidos componat. Ita et de ancilla
secundum quod valet similiter faciat.; 13, 9. Si quis servum alienum ad fugiendum suaderit et foras terminum
eum duxerit, hoc est foras marca, cum XII solidis conponat et ipsum reducat. Et si negare voluerit, cum XII
sacramentales iuret, aut cum campione suam quaerit iustitiam. Si ancilla est, cum XXIV solidis conponat et
ipsam reddat.
118
Lex Baiuvariorum 9, 6. Fur nocturno tempore captus in furto, dum res furtivas secum portat, si fuerit occisus,
nulla ex hoc homicidio querela nascatur.; 9, 10. Si quis occulte in nocte vel in die alienum cavallum aut bovem
aut aliquid animal occiderit, et negaverit, et postea exinde probatus fuerit, tamquam furtivum conponat.; 20, 9.
Si autem canem, qui curtem domini sui defendit, quad ’hovawart’ dicunt, occiderit post occasum solis in nocte,
cum III solidis conponat, quia furtivum est. Qui vero sole stante hoc fecerit, similem reddat et cum I solido
conponat.
119
Lex Baiuvariorum 2, 12. Et si aliquid invenerit in curte ducis quasi per neglectum iacere, et eum tulerit et
super noctem celaverit, furti reputetur: in publico XV solidos conponat.
120
Lex Baiuvariorum 9, 9. Si quis aurum, argentum, iumenta vel pecora aut quascumque res usque X solidos vel
amplius furaverit, et exinde probatus fuerit, tunc fur conprehendens iudici tradatur, et secundum legem vindicta
subiaceat, et ut ei, qui perdidit, in simplo conponat. Verumtamen non prius damnetur ad mortem, quam vel
simplex de facultatibus furoni conponat.
121
Lex Baiuvariorum 9, 3. Et si maiorem pecuniam furatus fuerit, hoc est XII solidorum valentem vel amplius,
aut equum totidem pretii, vel manicipium, et negare voluerit: cum XII sacramentales iuret de leuda sua, vel duo
campiones proinde pugnent.
122
Lex Baiuvariorum 9, 1. Si quis liber aliquid furaverit qualecumque re, niungeldo conponat, hoc est nove
capita restituat.
123
Lex Baiuvariorum 1, 3. Si autem de ministerio ecclesiae aliquid furaverit, id est calicem aut patenam vel
pallam aut qualecumque re de infra ecclesia furaverit et probatus fuerit, ’triuniungeldo’ solvat, hoc est ter nove
restituat.; 2, 12. Si quis infra curte ducis aliquid involaverit, quia domus ducis domus publica est, ’triuniungeld’
conponat, hoc est ter nove conponat liber homo.; 9, 2. Et si in ecclesiam vel infra curte ducis, vel in fabrica, vel
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természetesen nem volt szükség külön bizonyítási eljárásra, s ilyenkor a tolvaj büntetlenül
megölhető volt.124 A lopás esetén lehetőség nyílott a házkutatásra, azonban ha a házkutatást
végrehajtó személy semmit sem talált, hat, ha pedig a ház tulajdonosának távollététében
hajtották ezt végre, akkor a küszöbre helyezett három solidus conpositióval kellett
megváltani.125 Ennek megfelelően ha a ház tulajdonosa ellenállt a házkutatási szándéknak,
illetve megakadályozta azt, negyven solidust volt köteles fizetni.126 Az orgazda a tolvajjal
azonos megítélés alá esett, tehát ugyanúgy a niungeldót kellett megfizetnie.127 A vagyon
elleni bűncselekmények között a törvény több passzust szentel a ház, illetve annak bizonyos
alkatrészeinek tönkretételének,128 a kerítés lerombolásának,129 illetve más földje
felszántásának és terménye ellopásának.130 A törvény több helyen említést tesz az építő
anyagként hasznosítható fa ellopásáról,131 a gyümölcsfák kivágásáról,132 a határjelek
elmozdításáról és a birtokterület ily módon történő csorbításáról,133 valamint az állatok (így
példának okáért a háziállatok, vadászkutyák és vadászat céljára használt madarak, valamint
énekesmadarak) elpusztításáról.134
Az elkövetés módja és a védett jogi tárgy tekintetében egyfajta „vegyes bűncselekménycsoportot” képez a gyújtogatás, kútmérgezés/kútszennyezés, a magánlaksértés, a közút
elzárása és a hamis vád.135 A gyújtogatás kapcsán egyértelműen megállapítható, hogy e
bűncselekményt a Lex Baiuvariorum nem a közveszély-okozás körébe vonja, hanem csupán a
magántulajdon elleni delictumot lát benne, lévén hogy példának okáért a mezőgazdasági
épületek felgyújtását három solidus váltsággal szankcionálja.136 Ha a lakóingatlan szándékos
felgyújtása esetén emberek tartózkodtak odabent, akkor ezek halála esetén a statusuknak
in molino aliquid furaverit, triunungeldo conponat, hoc est ter nove reddat, quia istas IV domus publice sunt et
semper patentes.
124
Lex Baiuvariorum 9, 6. Fur nocturno tempore captus in furto, dum res furtivas secum portat, si fuerit occisus,
nulla ex hoc homicidio querela nascatur.; 9, 9. Si quis aurum, argentum, iumenta vel pecora aut quascumque res
usque X solidos vel amplius furaverit, et exinde probatus fuerit, tunc fur conprehendens iudici tradatur, et
secundum legem vindicta subiaceat, et ut ei, qui perdidit, in simplo conponat. Verumtamen non prius damnetur
ad mortem, quam vel simplex de facultatibus furoni conponat.
125
Lex Baiuvariorum 9, 2. Si autem in domum per violentiam intraverit et ibi suum nihil invenerit, cum VI solidis
conponat.; 9, 4. Et postquam intraverit et se cognoscerit reum, iniuste quad intrasset, det vadium domini domui.
Et si ille defuerit, mittat ipsum wadium super supralimitare, et non cogatur amplius solvere, quam III solidos.
126
Lex Baiuvariorum 9, 5. Qui resisterit domum suam, quod ’selisohan’ dicunt, qualem rem querenti resistebat,
talem conponat; in publico XL solidos. Hoc est decretum.; 9, 7. Qui manum inmissioni restiterit, quod ’hantalod’
dicunt, XL solidos solvat in publico et ipsam rem querenti reddat vel aliam similem. Hoc est decretum.
127
Lex Baiuvariorum 9, 8. Quod si furem celare voluerit, et periurans et postea detectus fuerit inventus,
tamquam ille fur, ita in crimine damnetur.
128
Lex Baiuvariorum 10, 5–15.
129
Lex Baiuvariorum 10, 6. Si illum sepem eruperit vel dissipaverit, quem ’ezziszun’ vocant, cum uno solido
conponat et restituet.; 10, 7. Superiore vero virga, quam ’etorcartea’ vocamus, qui sepis continet firmitatem, si
eam iniuste reciderit, simili modo cum solido conponat, eo quod minime tunc seps vitiosis animalibus sustenit
impetum.
130
Lex Baiuvariorum 13, 6. Si quis messem vel pratum alterius araverit usque ad tres sulcos in longitudine
iugeris vel in transversa VI sulcos, cum III solidis conponat; et si negare voluerit, iuret cum I sacramentale.; 13,
7. Si quis messem maturam iam in agro furaverit, cum VI solidis conponat; et si negare voluerit, cum VI
sacramentales iuret secundum legem suam.
131
Lex Baiuvariorum 12, 11. 12; 22, 1.
132
Lex Baiuvariorum 22, 2–8.
133
Lex Baiuvariorum 12, 1–8.
134
Lex Baiuvariorum 1, 3; 9, 2. 9–11; 13, 4. 5; 14; 15, 1; 20; 21; 22, 8–10; 23.
135
Quitzmann 1866. 252.
136
Lex Baiuvariorum 10, 2. De mita vero, si illam detegerit vel incenderit, cum III solidis conponat.; 10, 3. Si
quis desertaverit aut culmen eicerit, quod saepe contingit, aut incendio tradiderit uniuscuiusque, quod ’firstfalli’
dicunt, quae per se constructi sunt, id est balnearius coquina vel cetera huiusmodi, cum III solidis conponat, et
restituat dissipata vel incensa.
12

megfelelő conpositiót kell megfizetni, illetve abban az esetben is, ha a veszedelemből (lévén
hogy a gyújtogatás inunwan-, vagyis in desperationem vitae-jellegű cselekménynek
számított137) ruhátlanul voltak kénytelenek kimenekülni – a nők esetében mindezen összegek
kétszerese fizetendő meg –, az elpusztult berendezési tárgyakat természetesen meg kell
téríteni, a tető beomlását pedig negyven solidusszal kell megváltani.138 Amennyiben a
szándékos, vagy alattomban (éjjel) elkövetett gyújtogatás az egyház vagyonát érintette, a
következőképpen kellett eljárni: ha az elkövető rabszolga, szemével és kezével bűnhődik,
tulajdonosa pedig köteles az elégett vagyont megtéríteni; ha pedig szabad ember, a fentieknek
megfelelően meg kell fizetnie a megsebesült és elhalálozott emberek conpositióját, ezen felül
pedig magáért a cselekményért negyven, az épület beomlásáért pedig huszonnégy solidust
kell fizetnie.139 A magánlaksértést, vagyis a más házába, vagy udvarába történő erőszakos
behatolást a törvény az udvarba való behatolás esetén három, a házba való behatolásnál pedig
hat solidus váltság megfizetésével szankcionálta.140 A közút jogellenes elzárásával
kapcsolatban meg kell említeni a stratégiai célból felállított, illetve az adott helyeken található
wiffát, vagyis a rendszerint botra kötött szalmacsutakot, azaz jelzést, amelyet az út lezárására,
vagy a legelőterület védelmére, illetve megnagyobbítására helyeztek el. Ennek jogellenes
elmozdítása, áthelyezése egy solidus conpositiót vont maga után.141 Az elzárt út jellegéből
fakadóan, annak megfelelően, hogy hercegi útróól, a szomszédok által átjárásra, illetve
állathajtásra használt útról, vagy pedig csupán egy kis ösvényről volt szó, a conpositio
tizenkét, hat, illetve három solidust tett ki.142 A kutak szennyezése, illetve mérgezése esetén
egyfelől az elkövető köteles volt visszaállítani a kút eredeti állapotát, másfelől azonban a lex
különbséget tett abból a szempontból, hogy csupán magánszemély által, vagy pedig az egész
137

Lex Baiuvariorum 10, 4. Si autem ignem posuerit in domu, ita ut flamma eructuat, et non perarserit, et a
familiis liberate fuerit, unumquemque de liberis cum sua ’hrevavunti’ conponat, eo quod illos ’inunwan’ quod
dicunt, in desperationem vitae fecerit; et non conponat amplius, nisi tantum, quantum ignis consumpserit.
Ducalis vero disciplina integer permaneat. Et si negare voluerit de istis, cum campione se defendat aut cum XII
sacramentales iuret. De servorum vero ’firstfalli’ uniuscuiusque, ut manus recisa conponat.
138
Lex Baiuvariorum 10, 1. Si quis per aliquam invidiam vel odium in nocte ignem inposuerit, et incenderit
liberi vel servi domum, inprimis secundum qualitatem personae omnia aedificia conponat atque restituat, et
quicquid ibi arserit, restituat unaquaque subiectalia. Et quanti liberi nudi evaserint de ipso incendio,
unumquemque cum sua ’hrevavunti’ conponat. De feminis vero dupletur. Tunc domui culmen cum XL solidis
conponat.
139
Lex Baiuvariorum 1, 6. Si quis res ecclesiae igne cremaverit per invidiam more furtivo in nocte, et inventus
fuerit: si servus est, tollatur manus eius et oculos eius, et amplius non videat facere malum; dominus vero eius
omnia similia restituat, quicquid in illo incendio arserit. Et si liber homo hoc praesumpserit facere, quod res
ecclesiae igne cremaverit et probatus fuerit, conponat hoc secundum legem. Id est inprimis donet XL solidos
auro adpretiato propter praesumptionem, quare talia ausus fuerit facere. Post haec omnia culmen, quod in illo
incendio cecedit, cum XXIV solidis conponat, et quicquid ibi arserit, omnia similia restituat. Et quanti homines
ibi intus fuerint et inlaesi de incendio evaserint, unique cum sua ’hrevavunti’ conponat. Et si ibi aliquis laesus
fuerit vel mortuus, ac si ipse cum propria manu fecerit, sic secundum personam uniuscuiusque conponat. Et hoc
si negare voluerit, cum XXIV sacramentales nominatos iuret in altare evangelio super posito coram defensore
ecclesiae. Et quisquis de res ecclesiae furtivis probatus fuerit, ad partem fisci pro fredo praebeat fideiussorem et
donet wadium de XL solidis, et tantum solvet, quantum iudex iusserit. Et quantum durius solverit, tantum firmior
erit pax ecclesiae.
140
Lex Baiuvariorum 11, 1. Si quis in curte alterius per vim contra legem intraverit, cum III solidis conponat.;
11, 2. Si autem in domum per violentiam intraverit et ibi suum nihil invenerit, cum VI solidis conponat.
141
Lex Baiuvariorum 10, 18. Qui autem signum, quam propter defensionem ponuntur, aut iniustum iter
excludendi vel pascendi campum defendi vel applicandi secundum morem antiquum, quem signum ’wiffam’
vocamus, abstulerit vel iniuste reciderit, cum I solido conponat.
142
Lex Baiuvariorum 10, 19. Si qus via publica, ubi rex vel dux egreditur, vel via equale alicuius clauserit
contra legem, cum XII solidis conponat et illam sepem tollat; et si negare voluerit, cum XII sacramentales iuret.;
10, 20. De via convitinale vel pastorale, qui eam alicui clauserit, cum VI sol. conponat et aperiat, vel cum VI
sacramentales iuret.; 10, 21. De semite convitinale quis clauserit, cum III solidis conponat aut cum I
sacramentale iuret.
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közösség által használt kútról volt-e szó.143 A hamis vád esetén – akárcsak az alemannoknál144
– a vádló ugyanazon büntetést szenvedte el, mint amivel a törvény azon bűncselekményt
sújtotta, amellyel mást hamisan megvádolt.145 Amennyiben a vád főbenjáró cselekményről
szólt, a vádlónak – amennyiben nem voltak tanúi – istenítéleti bajvívásban kellett igazát
bizonyítania, hogy puszta ellenségességből és gyűlöletből senkinek se okozhassa vesztét,
amint a törvény nyomatékosítja.146 A hamisan megvádolt, illetve a hamis tanúvallomások
ellen védekezni kívánó személy szintén istenítélettel tisztázhatta magát.147 Érdemes
megjegyezni, hogy ha valaki hamisan vádolt meg egy rabszolgát, s az a kínvallatásba belehalt,
két szolgát volt köteles adni a tulajdonosnak, ha pedig ezt nem tudta teljesíteni, maga vált
rabszolgává.148
A vallás rendjét sértő bűncselekmények közé tartozik a vasárnap megszentelésének
elmulasztása, a vérfertőzés, a sír- és halottgyalázás, valamint a varázslás. A törvény – számos
zsinati rendelkezéssel és egyházi szabállyal összhangban149 – egyértelműen tiltja a szolgai
munka végzését, így például a szántást az aratást, kaszálást és a kocsihajtást. Ha valaki a
büntetés ellenére ismét elköveti e cselekményt, ötven botütéssel kell sújtani, újabb visszaesés
esetén pedig vagyona felével, ha pedig még ezt követően sem hajlandó jogkövető magatartást
tanúsítani, szabadsága elvesztésével bűnhődik. Hasonlóképpen tiltja a törvény a vasárnapi
utazást.150 Szintén a kereszténység hatását mutatja – amint ezt a Poenitentialék előírásai is
jelzik151 – a vérfertőző házasságok tilalma, amely egyúttal a (magánjog körébe tartozó)
családi jog terén szintén jelentős hangsúlyt kap.152 A bajor törvény önálló titulust szentel a
143

Lex Baiuvariorum 10, 22. Si fontem quacumque immundicia coinquinaverit vel maculaverit, et mundet eum
inprimis, ut nulla sit suspitio coinquinationis, et cum VI solidis conponat aut cum VI sacramentales iuret.; 10,
23. Si autem plurimorum in vicinia puteus fuerat, conpositionem inter se multentur, illi vero in pristinum puteum
restituatur gradum.
144
Lex Alamannorum 44, 1. Si quis liber liberum crimen aliquod quod mortale imposuerit et ad regem et ad
ducem eum accusaverit et exinde probata, res non est, nisi quod ipse dicit, liceat illum alium cui crimen imposuit
cum tracta spata exoniare se contra illum alium.
145
Lex Baiuvariorum 9, 19. Si quis contra capud alterius falsa suggesserit, vel pro quacumque invidia de iniusta
accussatione cummoverit, ipse penam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat. Neminem damnes, antequam
inquires veritatem; scriptum est: ’Omnia autem probate, quod bonum est tenete’.
146
Lex Baiuvariorum 2, 1. Nec sub uno teste, sed sub tribus testibus personis coaequalibus sit probatum. Si
autem unus fuerit testis et. ille alter negaverit, tune Dei accipiant iudicium et exeant in campo, et cui deus
dederit victoriam, illi credite. Et hoc in presente populo fiat, ne per invidiam nullus pereat.
147
Lex Baiuvariorum 17, 6. Et si plurimi testes fuerint et ad unum conventum fuerint, sortiant illi testes inter se.
Et cui sors exiret, iuret ille taliter et dicat: ’Ad testem sortitus sum et ad testem me facere volo.’ Prendat manum
proximi sui et dicat: ’Sic illum Deus adiuvet illum, cui manum teneo, quod ego ad testem inter vos per aurem
tractus fui de ista causa ad veritatem dicendam’. Tunc solus iuret cum sua manu. Et si mendaciter iuret,
conponat illi, cui causa abstulit, cum XII solidis conponat, et ipsam causam restituat, aut defendat se cum
campione suo, si recte iuravit, hoc est pugna duorum.
148
Lex Baiuvariorum 9, 20. Si quis servum accussaverit iniuste alienum, et innocens tormenta pertulerit, pro eo,
quod innocentem in tormenta tradidit, domino simile mancipium reddere non moretur. Si vero innocens in
tormenta mortuus fuerit, duos servos eiusdem meriti sine dilatione restituat. Si non habuerit servum, aut unde
conponat, ipse subiaceat servituti, qui innocentem fecit occidi.
149
A vasárnap megszenteléséről és a vasárnapi munkavégzés tilalmáról lásd Concilium Aurelianense III. (a. 538)
28; Concilium Cabilonense (a. 644) 18; Concilium Rotomagense (a. 650) 15; Concilium Narbonense (a. 589) 4;
Concilium Matisconense II. (a. 585) 1; Isidorus, De ecclesiasticis officiis 1, 24, 1; Poenitentiale Gregorii 54;
Poenitentiale Cummeani 12, 3. 4; Decretio Childeberti II. (a. 596) 14. A vasárnapi utazás tilalma tekintetében
lásd Poenitentiale Pseudotheodori 23, 8.
150
Lex Baiuvariorum 1, 14. Et hoc vetandum est die dominico, et si quis in itinere positus cum carre vel cum
nave, pausset die dominico usque in secunda feria.
151
Vö. Poenitentiale Gregorii 78; Poenitentiale Theodori Cantuariensis 2, 12, 25; Poenitentiale Cummeani 3,
24.
152
Lex Baiuvariorum 7, 1. Nuptias prohibemus incestas. Itaque uxorem habere non liceat socrum, nurum,
provignam, novercam, filia fratris, filiam sororis, fratris uxorem, uxoris sororem. Filii fratrum, filii sororum
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halottakkal, illetve a sírral kapcsolatos kérdéseknek. A murdrida mint tényállás azon
bűncselekményt jelöli, ha valaki alattomban emberölést követ el, s a tetemet a folyóba dobja,
illetve rejti el, hogy ne lehessen megtalálni, s a halottat ne lehessen megfelelő temetésben
részesíteni.153 Ha valaki nyíllal sebet ejt a tetemen, hogy arról a rátelepedő madarakat elűzze,
tizenkét solidust köteles fizetni.154 A halott eltemetését szolgálja azon szabály is, miszerint az
idegen eltemetőnek jutalmat kell kapnia.155 A lex egyértelműen állást foglal a pogány temetési
szokások ellen is.156 A sírrablás büntetéseként – ha a halott szabad statusú volt – a törvény
negyven solidus megfizetését írja elő, valamint az onnan elvitt értékek tekintetében a lopásra
kirótt conpositiót.157 A Lex Baiuvariorum tartalmaz két előírást is, amely más hajójának
elvételét szankcionálja.158 Nem zárható ki, hogy e rendelkezésnek köze van azon ősi pogány
temetési formához, amelynek keretében a halottakat és értékeiket hajóra rakták, és vízre
bocsátották. Szintén a vallási élet rendjét sérti a varázslás, illetve a pogány szertartások
gyakorlása, amelynek bajorországi továbbélésére a zsinati rendelkezések is tartalmaznak
utalást.159 A Lex Baiuvariorum más termésének megrontásával összefüggésben említi
expressis verbis a maleficae artes tényállást.160 Kérdésként merül fel, hogy a suezcholi, illetve
sweizcholi tényállása,161 vagyis az, ha valaki más állatát úgy riasztja meg, hogy azt kiveri a
véres veríték,162 valamiféle pogány, illetve mágikus bűncselekményre utalhat-e a lex – amint
ezt Quitzmann valószínűsíti163 –, nevezetesen hogy e tényállás összefüggésben áll-e azon
hiedelemmel, hogy a boszorkányok éjjelente állatokon lovagolnak, ám e kérdés teljességgel
megnyugtatóan aligha megválaszolható. A Neuchingi Zsinat két rendelkezése a mágikus
beavatkozásoknak két további módjáról, illetve ezek szankcionálásáról is említést tesz: a

inter se nulla praesumptione iungantur.; 7, 2. Si quis contra hoc fecerit, a loci iudicibus separentur, et omnes
facultatis amittant, quas fiscus adquirat.; 7, 3. Si minores personas sunt, quae se inlicita coniunctione
pollnerunt, careant libertatem, servis fiscalibus adgregentur.
153
Lex Baiuvariorum 19, 2. Si quis liberum occiderit furtivo modo et in flumine eicerit vel in tale loco eicerit, aut
cadaver reddere non quiverit, quod Baiuvarii ’murdrida’ dicunt: inprimis cum XL solidis conponat, eo quod
funus ad dignas obsequias reddere non valet: postea vero cum suo werageldo conponat. Et si ipse cadaver a
fluminis alveo ad ripam proiectus fuerit et a quo inventus, qui iterum cadaver de ripa inpinxerit, et exinde
probatus fuerit, cum XII solidis conponat.
154
Lex Baiuvariorum 19, 5. Et si, ut saepe contingit, aquilae vel ceteri aves cadaver reperierint et super ad
lacerandum consederint, et aliquis sagittam eicerit et cadaver vulneraverit, et repertum fuerit, cum XII solidos
conponat.
155
Lex Baiuvariorum 19, 7. Et si alicui mortuus fuerit repertus, et eum humanitatis causa humaverit, ut neque a
porcis se inquinetur, neque a bestiis seu canibus laceretur, liber sit an servus, et postea repertum fuerit, et illi,
qui eum humaverit, si requirere voluerit, parentes vero illius solvant ei solidum unum, aut dominus servi, si
servus fuerit; sin autem, a Domino recipiat mercedem, quia scriptum est: ’Mortuum sepelire’.
156
Lex Baiuvariorum 19, 8. Quia aliquotiens conspicimus, cum cadaver humo inmissus fuerit et ligno insuper
positus cunctis adstantibus, ut requiratur dominum cadaveris, ut primus terram super eiciat, et si liber, similiter
filium aut fratrem, ne rei sint ceteri humatores: quod omnia a falsis iudicibus fuerat aestimatum, non in veterae
legis veritate repertum.
157
Lex Baiuvariorum 19, 1. Si quis mortuum liberum de monumento exfodierit, cum XL solidos conponat
parentibus, et ipsum, quod ibi tulit, furtivum conponat.
158
Lex Baiuvariorum 9, 9. 10.
159
Synodus Niuhingensis 6. ...verbis, quibus ex vetusta consuetudiue paganorum idiolatriam reperimus...
160
Lex Baiuvariorum 13, 8. Si quis messem alterius initiaverit apud maleficias artes, et inventus fuerit, cum XII
solidis conponat, quod ’aranscarti’ dicunt. Et familiam emus et omnem substantiam eius vel pecora eius habeat
in cura usque ad annum. Et si aliquid perdiderit homo ille de res suas in illo anno, ille reddat. Et si negare
voluerit, cum XII sacramentales iuret, aut cum campione cincto defendat se, hoc est pugna duorum.
161
Lex Baiuvariorum 14, 15. Et si unam earum contra legem minaverit, quod ’suezcholi’ dicunt, pari sententia
subiaceat.
162
Kralik 1913. 107.
163
Quitzmann 1866. 261.
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lopott holminak a határon való átlopásáról,164 valamint az istenítéleti bajvívásnál a bajvívó
erejének varázslattal történő csökkentéséről.165
Az államellenes cselekmények sorában a legfontosabb az ellenségnek az országba történő
behívása, amely esetben a büntetés kiszabása a herceg mérlegelésén múlik, amely – az
alemann törvényhez hasonlatosan166 – akár a halálbüntetést is magában foglalhatta.167 A
hadseregben a viszály (scandaum) szítását – egybehangzóan az alemann lexszel168 – a törvény
szintén oly módon rendeli büntetni, hogy a szankció kiszabását a herceg kezébe teszi le, ami
adott esetben akár halálbüntetést, akár száműzetést is jelenthetett.169 Hasonlóképpen az
államellenes cselekmények sorába tartozik a herceg élete elleni összeesküvés,170 ami – a
herceg elbírálása szerint – halálbüntetést és teljes vagyonelkobzást vont maga után.171
Államellenes cselekménynek minősül, amit azonban csak a herceg fiai követhetnek el – saját
elhatározásukból, vagy mások tanácsára, amint ezt az alemann törvény is megjegyzi172 –,
apjuk trónról való letaszításának kísérlete, noha az még alkalmas az uralkodásra: ebben az
164

Synodus Niuhingensis 2. ...extra finem Baiowariorum venundare vel machinis diabolicis extraminare insidiis
tentit...
165
Synodus Niuhingensis 4. De pugna duorum quod uuehadinc voratur, ut prius insortiantur quam parati sunt,
ne forte carminibus vel maschinis diabolicis vel magicis artibus insidiantur.
166
Lex Alamannorum 25. Si quis homo aliqis gentem extraneam infra provinciam intraverit, ubi praedam vastet
hostiliter vel somos incendat et de hoc convictus fuerit, aut vitam perdam aut exilio exeat…
167
Lex Baiuvariorum 1, 10. De homicidio, de fornicatione, de consensu hostili, si infra provincia inimicos
invitalevit et eos perdere voluerit, quos salvare debuerit, pro is culpis damnetur.; 2, 1. Si quis contra ducem
suum, quem rex ordinavit in provincia illa aut populus sibi elegerit ducem, de morte eius consiliatus fuerit et
exinde probatus negare non potest: in ducis sit potestate homo ille et vita illius, et res eius infiscentur in publico.
Et hoc non sit per occansionem factum, sed probata res pateat veritatem. Nec sub uno teste, sed sub tribus
testibus personis coaequalibus sit probatum. Si autem unus fuerit testis et. ille alter negaverit, tune Dei accipiant
iudicium et exeant in campo, et cui deus dederit victoriam, illi credite. Et hoc in presente populo fiat, ne per
invidiam nullus pereat. Ut nullus liber Baiuvarius alodem aut vitam sine capitale crimine perdat; id est, si in
necem decis consiliatus fuerit aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civitatem capere ab extraneis
machinaverit et exinde probatus inventus fuerit: tunc in ducis sit potestate vita ipsius et omnes res eius in
patrimonium. Ceteras vero, quascumque commiserit peccatas, usque habet substantiam, conponat secundum
legem. Si vero non habet, ipse se in servitio deprimat et per singulos menses vel annos, quantum lucrare
quiverit, persolvat cui deliquit, donec debitum universum restituat.
168
Lex Alamannorum 16. Si quis in exercitu litem commiserit ita ut cum clamore populus concurrat cum armis et
ibi pugna orta fucrit infra propria oste et alitiui ibi occissi fuerint ... aut vitam perdat aut in exilium exeat…
169
Lex Baiuvariorum 2, 4. Si quis in exercitu, quem rex ordinavit vel dux de provincia illa, scandalum excitaverit
infra propria hoste, et ibi homines mortui fuerint, conponat in publico DC solidos. Et quis ibi. aut percussiones
aut plagas aut homicidium fecerit, conponat sicut in lege habet, unicuique secundum genealogiam. Et ille homo,
qui haec commisit, benignum inputet regem vel ducem suum, si ei vitam concesserint. De minoribus autem
hominibus, si in hoste scandalum commiserint, in ducis sit potestate, qualem poenam sustineant. Et ille usus
eradicandus est, ut non fiat. Solet enim propter pabula equorum vel propter scurias, ubi foenum vel granum
inveniunt. Hoc vetandum est, ne fiat, ut si quis invenerit pabulum vel ligna, tollat quantum vult, et neminem vetet
tollendi, ut per hoc scandalum non nascatur. Si quis hoc ausus fuerit facere vel contradicere aliquid, quod
facere lex vetat, ille tunc, si inventus fuerit, coram duce disciplina hostile subiaceat, vel ante comite suo, id est L
percussiones accipiat.
170
Vö. Lex Alamannorum 24. Si quis homo in mortem ducis consiliatus fuerit et inde convictus fuerit aut vitam
perdat aut se redimat…
171
Lex Baiuvariorum 2, 1. Si quis contra ducem suum, quem rex ordinavit in provincia illa aut populus sibi
elegerit ducem, de morte eius consiliatus fuerit et exinde probatus negare non potest: in ducis sit potestate homo
ille et vita illius, et res eius infiscentur in publico. Et hoc non sit per occansionem factum, sed probata res pateat
veritatem. Nec sub uno teste, sed sub tribus testibus personis coaequalibus sit probatum. Si autem unus fuerit
testis et. ille alter negaverit, tune Dei accipiant iudicium et exeant in campo, et cui deus dederit victoriam, illi
credite. Et hoc in presente populo fiat, ne per invidiam nullus pereat.
172
Lex Alamannorum 35. Si quis dux habet filium contumacem et malum qui rebellare conetur contra ipsum per
stultitiam suam vel per consilium malorum hominum et volunt dissipare provinciam et hosliliter surrexit contra
ipsum patrem suum…
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esetben amellett, hogy apja száműzheti, elveszti trónutódlási jogát is.173 A carmulum, vagyis a
herceg elleni lázadás szítása174 – amely tényállást ugyan az alemann törvény is ismeri, ám
tipikusan bajor terminus technicus nélkül175 – esetén a törvény világosan differenciálja a
lázadás vezetőjének, az őt követőknek és az abban részt vevő alacsonyabb statusú
személyeknek a büntetését. Mindezek fényében teljességgel egyértelmű, hogy a herceg
megölése halálbüntetést és teljes vagyonelkobzást vont maga után.176
A Lex Baiuvariorum büntetési rendszere
A Lex Baiuvariorum szankciókra vonatkozó rendelkezései egybecsengenek Tacitus
Germaniájának leírásával, mely szerint az egyes bűncselekmények büntetései valamiképpen –
mind mértékükben, mind jellegükben – összefüggésben vannak és leképezik magukat az
elkövetett cselekményeket.177 Tacitus ennek példájaként említi, hogy az árulókat és dezertálókat
akasztással, a gyávákat, harcképteleneket és fajtalankodókat pedig mocsárba fojtással végezték
ki; a csekélyebb súlyú bűncselekmények esetén viszont a magánbosszút meg lehetett váltani
meghatározott számú ló vagy más állat átadásával, ugyanis még az emberölés esetén is
lehetőség nyílt az effajta conpositio teljesítésére, amelynek egy részét a király vagy az állam,
más részét pedig a sértett családja kapta meg, hogy ily módon elejét vegyék a közösséget
bomlasztó magánharcnak.178 A bajor lex három főbenjáró bűncselekménytől eltekintve
conpositio megfizetését írta elő, illetve abban az esetben, ha az elkövető vagyona nem
mutatkozott elégségesnek e büntetés törlesztésére, az adósrabszolgaságot helyezte kilátásba,179
vagyis szinte teljes mértékben túlhaladta a talio-elv alkalmazását. A conpositio mint terminus
technicus a rendbehozatal, helyreállítás, elsimítás jelentést hordozta, vagyis ilyen módon
kártérítési funkciójú büntetésként jelent meg, amely – amint Grimm is megjegyzi – mind az
elkövető, mind pedig a sértett számára kedvezőbb megoldást nyújthatott: az elkövető kitérhetett
az életét és becsületét fenyegető veszély elől vagyona vagy annak egy része átadásával, a sértett
pedig a mind megtörténtét, mind pedig kimenetelét tekintve bizonytalan magánbosszú helyett a
biztosnak tekinthető, sérelmét kompenzáló vagyoni gyarapodásra számíthatott.
173

Lex Baiuvariorum 2, 9. Si quis filius ducis tam superbus vel stultus fuerit, vel patrem suum dehonestare
voluerit per consilio malignorum vel per fortiam, et regnum eius offerre ab eo, dum pater eius adhuc potest
iudicium contendere, in exercitu ambulare, populum iudicare, equum viriliter ascendere, arma sua vivaciter
baiulare, non est surdus nec cecus, in omnibus iussionem regis potest implere: sciat se ille filius contra legem
fecisse et de hereditate patris sui esse deiectum et nihil amplius ad eum pertinere de facultatibus patris sui. Et
hoc in potestate patris sui erit, ut exiliet eum si vult. Nihil aliud habeat potestatem, nisi per misericordiam pater
eius dare ei voluerit. Et si supervixerit patrem suum et alios fratres habuerit, non dent ei portionem, quare
contra legem peccavit in patrem suum. Et si ille solus heredes eius supervixerit patrem suum, in regis exit
potestate; cui volt donet, aut illi aut alteri.
174
Lex Baiuvariorum 2, 3. Si quis seditionem suscitaverit contra ducem suum, quod Baiuvarii ’carmulum’
dicunt, per quem inprimis fuerit levatum, conponat duci DC solidos. Alii homines, qui eum secuti sunt illi similes
et consilium cum ipso habuerunt, unusquisque cum CC solidos conponat. Minor populus, qui eum secuti sunt et
liberi sunt, cum XL solidos conponant, ut tale scanclalum non nascatur in provincia.
175
Lex Alamannorum 34. Si quis praesumpserit infra provinca hostiliter res ducis invadere et ipsas tollere et
post haec convictus fuerit…
176
Lex Baiuvariorum 2, 2. Si quis ducem suum occiderit, anima illius pro anima eius mortem quam intulit,
recipiat et res eius infiscentur in publico in sempiternum.
177
Quitzmann 1866. 265.
178
Tacitus, Germania 12. Proditores et transfugas arboribus suspendunt, ignavos et imbelles et corpore infames
caeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt.; 21. Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam
amicitias necesse est; nec implacabiles durant: luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum
numero recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae iuxta
libertatem.
179
Lex Baiuvariorum 2, 1. Si vero non habet, ipse se in servitio deprimat et per singulos menses vel annos,
quantum lucrare quiverit, persolvat cui deliquit, donec debitum universum restituat.
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A törvény nem tartalmaz túlságosan sok elvi jellegű megállapítást arra nézve, hogy a
büntetőjogi szankció célja alapvetően a tartomány békéjének fenntartása, ugyanakkor azon
utalás, amellyel ezen jogalkotói célt jelzi, nagy valószínűséggel az alemann törvényre
visszamenő átvétel.180 A béke fenntartása mint jogi cél szempontjából a lex világosan kiemeli az
ún. Heerfrieden fontosságát, ugyanis aki a hadjárat során rabolt vagy fosztogatott, illetve a hadi
felszerelésből valamit ellopott, nem a szokásos, a „civil büntetőjogban” bevett szankciót vonta
magára, amely egyrészt magasabb összegű (kétszáztól negyven solidusig terjedő) conpositiót,
valamint bizonyos esetekben akár halálbüntetést is jelenthetett.181 Az ún. Heimfrieden, azaz a
magánszemély lakhelyének sérthetetlenségét megőrzendő a törvény több, a ház/udvar/kert
biztonságát garantáló, illetve biztonsága megsértését szankcionáló rendelkezést tartalmaz.182
Hasonlóképpen a lakóhelyre történő, az ingatlan tulajdonosának engedélye nélkül végrehajtott
behatolás, illetve a lakóingatlan fegyveres megtámadása minősített bűncselekményként kerül
elbírálásra.183 A törvény meghatározott továbbá négy olyan helyet, amelyek ha bűncselekmény
elkövetésének színhelyévé váltak, a bűncselekmény a szokásos szankció háromszorosát vonta
maga után (példának okáért lopás esetén a kilencszeres conpositio helyett huszonhétszerest) –
ilyen elkövetési helyszínnek számított a templom, a királyi/hercegi udvar, valamint a
gazdaságilag,
illetve
katonai
szempontból
kiemelt
jelentőségűnek
számító
(fegyver)kovácsműhelyek és malmok.184 Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az egyház
békéjét és vagyonát védő törvényi rendelkezések között több ellentmondás is található, így
például az egyház vagyonának megkárosításáért az egyik szöveghely tanúsága szerint
kétszeres,185 a másiké szerint egyszeres, vagy kilencszeres váltság járt;186 hasonlóképpen míg az
180

Lex Baiuvariorum 2, 14. Ut placita fiant per kalendas aut post XV dies, si necesse est, aut ad causas
inquirendas, ut sit pax in provincia. Et omnes liberi conveniant constitutis diebus, ubi index ordinaverit; et nemo
sit ausus contempnere venire ad placitum, qui infra illum comitatum manent, sive regis vassus sive ducis, omnes
ad placitum veniant. Et qui neglexerit venire, damnetur XV solidis. Comis vero secum habeat iudicem, qui ibi
constitutus est, iudicare, et librum legis, ut semper rectum iudicium iudicent. De omni causa, quae conponenda
sunt, qui contra legem facit, conponat, sicut lex habet, et donet wadium comiti illo de fredo, sicut lex est.; Lex
Alamannorum 36. Ut conventus secundum consuetudinem antiquam fiat in omne centina … de VII in VII noctis
quando pax parva est in provincia; quando autem melior post XIV noctis.
181
Lex Baiuvariorum 2, 4. 5. 6.
182
Lex Baiuvariorum 10, 6–17; 22, 1.
183
Lex Baiuvariorum 11, 1–4; 4, 23–25.
184
Lex Baiuvariorum 9, 2. Et si in ecclesiam vel infra curte ducis, vel in fabrica, vel in molino aliquid furaverit,
triunungeldo conponat, hoc est ter nove reddat, quia istas IV domus publice sunt et semper patentes. Et si negare
voluerit, secundum qualitatem pecuniae iuret. Si una saica, id est III denarios furaverit, solus iuret secundum
legem suam. Si duas saicas, hoc est VI denarios, vel amplius usque ad solidum I, quod sunt III tremisses, cum
sacramentale I iuret. Et si amplius quam soludum, sive III solidos vel plus usque V solidos furaverit, cum
sacramentales VI iuret. Si bovem domitum, vel vaccam mulsam id est lactantem furaverit, cum VI sacramentales
iuret vel duo campiones pugnent, et sortiant de illis, cui Deus fortiorem dederit.
185
Lex Baiuvariorum 1, 2. Si quis aliqua persona contra res ecclesiae iniuste agere voluerit vel de rebus
ecclesiae abstrahere voluerit, sive ille, qui dedit, vel de heredes eius aut qualiscumque homo praesumpserit,
imprimis incurrat in Dei iudicio et offensionem sanctae ecclesiae, et iudici terreno persolvat auri uncias III, et
illas res ecclesiae reddat et alia similia addat, rege cogente vel principe, qui in illa regione iudex est.; 1, 5. Si
quis servum ecclesiae sine mortali culpa occiderit per praesumptionem, duos similes restituat pro pro illo, quem
occidit. Et si negare voluerit, cum XII sacramentales iuret in altare in illa ecclesia, cui servo occidit.
186
Lex Baiuvariorum 1, 4. Si quis servum ecclesiae vel ancillam ad fugiendum suaserit et eos foras terminum
duxerit et exinde probatus fuerit, revocet eum celeriter et cum XV solidos conponat auro adpreciatos, pro qua re
praesumpsit hoc facere. Et dum illum revocat, alium mittat in loco pro pignus, donec illum reddat, quem in fuga
duxit. Et si non poterit invenire illum, tunc alium donet similem illi et XV solidos componat. Ita et de ancilla
secundum quod valet similiter faciat.; 1, 6. Si quis res ecclesiae igne cremaverit per invidiam more furtivo in
nocte, et inventus fuerit: si servus est, tollatur manus eius et oculos eius, et amplius non videat facere malum;
dominus vero eius omnia similia restituat, quicquid in illo incendio arserit. Et si liber homo hoc praesumpserit
facere, quod res ecclesiae igne cremaverit et probatus fuerit, conponat hoc secundum legem. Id est inprimis
donet XL solidos auro adpretiato propter praesumptionem, quare talia ausus fuerit facere. Post haec omnia
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egyik szöveghely a templomi lopást minden esetben huszonhétszeres váltsággal sújtja, addig a
másik ezen előírás hatályát csupán a liturgiai kellékek eltulajdonítására korlátozza.187
Az egyházi menedékjog (asylum), vagyis azon lehetőség, hogy a bűncselekmény elkövetője
oltalmat találjon a templomban vagy egyéb szent helyen, természetesen nem jelentette azt, hogy
az illető mindenestől kivonhatta magát az állami büntetőhatalom alól. A templomba való
belépéssel csupán az esetleges vérbosszú közvetlen következményeitől menekült meg, azonban
ezzel egyúttal átadta magát az egyház büntetőhatalma alá.188 A hercegi udvar békéjének
védelmét szolgálta továbbá azon rendelkezés, amely szerint az ott viszályt illetve magánharcot
szító személy súlyosabban bűnhődött, mintha e cselekményt máshol követte volna el, valamint
a hercegi udvarban elkövetett lopás conpositiója a szokásos váltság háromszorosát tette ki,
illetve az ott talált vagyontárgyat elrejtő személyt a törvény automatikusan tolvajnak
tekintette.189 A fentebb felsorolt, a béketörés kategóriájába tartozó bűncselekmények
conpositióval történő megválthatósága arra enged következtetni, hogy a kora középkori germán
jogok – így tehát a bajor népjog is – a társadalom rendjét súlyosabban fenyegető cselekmények
esetén is hajlamosak voltak azoknak a közbűncselekményekből a magánbűncselekmények
kategóriájába való átsorolására.190 E folyamat a legvilágosabban talán a Lex Salica sokat vitatott
szöveghelyein érhető tetten: ugyanis míg az egyik szöveghely a sírrablást, illetve sírgyalázást
elkövető személyt wargusnak, vagyis társadalomból kitaszítottnak minősítette,191 addig az
ugyanezen tényállással foglalkozó másik szöveghely „mindössze” kétszáz solidus megfizetését
rótta rá.192
A békepénz megnevezése a törvényben legtöbbször fretum, publicum, dominicum, fiscus, vagy
egyszerűen a hercegnek fizetendő bírságként kerül megnevezésre, amellyel az elkövető mintegy
visszavásárolja, illetve megvásárolja (redimere) az általa elkövetett bűntettel megsértett békét,
illetve – adott esetben – életét vagy saját testét, amellyel a talio-elv szerint elvben bűnhődnék.193
culmen, quod in illo incendio cecedit, cum XXIV solidis conponat, et quicquid ibi arserit, omnia similia restituat.
Et quanti homines ibi intus fuerint et inlaesi de incendio evaserint, unique cum sua ’hrevavunti’ conponat. Et si
ibi aliquis laesus fuerit vel mortuus, ac si ipse cum propria manu fecerit, sic secundum personam uniuscuiusque
conponat. Et hoc si negare voluerit, cum XXIV sacramentales nominatos iuret in altare evangelio super posito
coram defensore ecclesiae. Et quisquis de res ecclesiae furtivis probatus fuerit, ad partem fisci pro fredo
praebeat fideiussorem et donet wadium de XL solidis, et tantum solvet, quantum iudex iusserit. Et quantum
durius solverit, tantum firmior erit pax ecclesiae.
187
Lex Baiuvariorum 9, 2; 1, 3. Si quis res aecclesiae furaverit et exinde probatus fuerit, de qualecumque rem
’niungeldo’ solvat, id est IX capita restituat. Etsi negare voluerit, secundum qualitatem pecuniae iuret in altare,
de qua ecclesia furaverit. De una saica solus iuret de duas saicas vel III et usque ad tremisse cum uno
sacramentale iuret; deinde usque ad IV tremisses cum tres sacramentales iuret. Et si ampliorem pecuniam
furaverit, aut cavallum aut bovem aut vaccam vel quicquid plus valet de IV tremisses, et negare voluerit, tunc
cum VI sacramentales iuret et ipse sit semptimus, in altare coram populo et presbitero. Si autem de ministerio
ecclesiae aliquid furaverit, id est calicem aut patenam vel pallam aut qualecumque re de infra ecclesia furaverit
et probatus fuerit, ’triuniungeldo’ solvat, hoc est ter nove restituat. Et si negare voluerit, secundum qualitatem
pecuniae iuret cum XII sacramentales in ipso altare.
188
Lex Baiuvariorum 1, 7.
189
Lex Baiuvariorum 2, 10. 11. 12; 9, 2.
190
Quitzmann 1866. 272.
191
Lex Salica 14, 10. (A2) Si quis hominem exfuderit et expoliaverit, mal. turni cale sunt din. VIIIM fac. sol. CC
cui fuerit adprobatum cul. iud.; (C6) Si quis hominem mortuum effoderit vel expoliaverit, malb. ternechallis sive
odocarina sunt den. VIIIM qui fac. sol. CC culp. iud.
192
Lex Salica 55, 4. (A, C) Si quis corpus iam sepultum effoderit et expoliaverit et ei fuerit adprobatum,
mallobergo muther hoc est, uuargus sit usque in diem illam quam ille cum parentibus ipsius defuncti conveniat,
ut et ipsi pro eo rogare debeant, ut ei inter homines liceat accedere. Et qui ei, antequam cum parentibus
conponat, aut panem dederit aut hospitalem dederit, seu parentes, seu uxor sua proxima, DC denarois qui
faciunt solidos XV culpabilis iudicetur. Tamen auctor sceleris, qui hoc admisisse probatur aut efodisse,
mallobergo tornechale sunt, VIIIM denarios qui faciunt solidos CC culpabilis iudicetur.
193
Lex Baiuvariorum 2, 6. 11.
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A békepénz nagysága az elkövetett cselekmény – vagyis általánosságban szólva a
bűncselekmény által megvalósított béketörés – súlyossága szerint alakul: a Lex Baiuvariorum
két alapösszege (noha a törvény természetesen nem alkalmazza teljes következetességgel ezen
bírságösszegeket) a tizenkét, valamint a negyven solidus, s ennek megfelelően a legtöbb
compositiós összeg e számok többszöröseként áll elő.194 Természetesen mind az alemann, mind
a bajor törvényben találkozhatunk ettől eltérő békepénz-összegekkel is, így például magasabb
békepénz-összegként a hatvan,195 alacsonyabb békepénz-összegként pedig a tizenöt
solidusszal.196 A békepénz megfizetésének szokásos terminus technicusai a következők: duci
pro freto, pro freto in publico, ad partem fisci pro fredo.197 A nagyobb békepénz – amely a bajor
törvény szerint általában negyven, az alemann törvény szerint általában hatvan solidust tett ki –
megfizetésére többek között a herceg elleni felkelés,198 a hadseregben elkövetett rablás, a
hercegi udvarban, illetve a törvénykezés helyén elkövetett béketörés, a gyújtogatás, az
emberölés, a szabad ember elrablása, a nőrablás, az orgazdaság, a magánlaksértés bizonyos
esetei,199 a heriraita200 és az egyházi béke megtörése201 esetén került sor. Az imént felsorolt
bűncselekmények esetén nem csupán a bajor lex, hanem – amint láthattuk – más germán
törvények is a magasabb békepénz megfizetését írták elő, számos esetben azonban, amikor az
egyéb germán törvények csupán az alacsonyabb összegű békepénz megfizetését róják az
elkövetőre, a bajor törvény a magasabb összeg megfizetését írja elő. Ezen kategóriába tartozik a
házkutatás lehetőségének megtagadása lopás gyanúja esetén; a törvényellenes zálogolás, a
törvény előtti kötelező megjelenés megtagadása, valamint a hercegi pecsét visszaesőkénti
semmibevétele, továbbá az eljáró bíró megvesztegetése.202 Ennek megfelelően a kisebb (vagyis
tizenkét solidust kitevő) békepénz megfizetésének szankciója a Lex Baiuvariorumban szűkebb
cselekményi körre korlátozódik: példának okáért a lopásnál nyújtott bűnsegélyre, a hercegi
udvarban talált dolog elrejtésére, valamint a hercegi pecsét nem visszaesőként elkövetett
semmibevételére.203 Kivételes esetekben rendkívüli, vagyis az említett számítási rendszerbe
194

Quitzmann 1866. 274.
Vö. Lex Alamannorum 55. 34; Lex Baiuvariorum 1, 7; 2, 3.
196
Lex Baiuvariorum 2, 12. 13. 14; Lex Alamannorum 28, 1; 36, 4.
197
Quitzmann 1866. 275.
198
Lex Baiuvariorum 2, 3. Si quis seditionem suscitaverit contra ducem suum, quod Baiuvarii ’carmulum’
dicunt, per quem inprimis fuerit levatum, conponat duci DC solidos. Alii homines, qui eum secuti sunt illi similes
et consilium cum ipso habuerunt, unusquisque cum CC solidos conponat. Minor populus, qui eum secuti sunt et
liberi sunt, cum XL solidos conponant, ut tale scanclalum non nascatur in provincia.; Lex Alamannorum 34. …et
quanti liberi sunt illum secuti … unusquisque XL solidos duci conponat.
199
Lex Baiuvariorum 2, 5. 6. 10. 11; 1, 6; 10, 10; 1, 9. Vö. Synodus Niuhingensis 10. Lex Baiuvariorum 7, 4; 9,
4; 8, 6. 7. Vö. 2. 7. Továbbá Lex Baiuvariorum 22, 1.
200
Lex Baiuvariorum 4, 23.
201
Lex Baiuvariorum 1, 7. Si quis culpabilis aliquis configium ad ecclesiam fecerit, nullus eum per vim
abstrahere ausus sit, postquam ianuam ecclesiae intraverit, donec interbellat presbiterum ecclesiae vel
episcopum, so presbiter representare non ausus fuerit. … Si quis autem homo contumax et superbus timorem vel
reventia ecclesiarum sanctarum non habuerit, et fugientem servum suum, vel quem persecutus fuerit, de
ecclesiae per vim abstraxerit et Deo honorem non dederit, conponat ad ipsam aecclesiam XL solidos iudice
cogente, et pro fredo ad fisco XL solidos, ut sit honor Dei et reverentia sanctorum, et ecclesia Dei semper invicta
sit.; Lex Alamannorum 4. Et quis liber liberum infra ianuas ecclesiae occiderit … conponat XVIII solidos ad
ecclesiam et fredo suo solvat in fisco LX solidis.
202
Lex Baiuvarioum 11, 5. 7; 13, 2. 3. Vö. Synodus Niuhingensis 15. 2, 17; Lex Alamannorum 41, 2. Si autem
per cupiditatem … contra legem iudicaverit, cognoscat se delinquisse et XII solidos sit culpabilis.
203
Lex Baiuvarioum 9, 11. 12. 15. 16; 2, 13. Si quis iussionem ducis sui contempserit vel signum, quale usus
fuerit dux, transmiserit, aut anulum aut sigillum, si neglexerit venire aut facere, quod iussus est, XV solidos per
neglecto donet in publico, et sic impleat iussionem.; Vö. Lex Alamannorum 28, 1. Si quis sigillum ducis
neglexerit … XII solidos conponat.; Lex Baiuvariorum 2, 14. Ut placita fiant per kalendas aut post XV dies, si
necesse est, aut ad causas inquirendas, ut sit pax in provincia. Et omnes liberi conveniant constitutis diebus, ubi
index ordinaverit; et nemo sit ausus contempnere venire ad placitum, qui infra illum comitatum manent, sive
regis vassus sive ducis, omnes ad placitum veniant. Et qui neglexerit venire, damnetur XV solidis. Comis vero
195
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besorolhatatlan összegű békepénz kirovására került sor, így példának okáért a püspök megölése
esetén az áldozat ólomból kiöntött szobrán a megfelelő súlyú arany megfizetésére, azonban a
törvény nem teszi egyértelművé, hogy ez a királyt illetve a népet, vagy pedig az egyházat,
illetve a megölt püspök rokonait illeti-e.204
Szűkebb értelemben véve a conpositio nem más, mint a sértettet, vagy annak rokonait illető
vérdíj, ami természetszerűleg magában foglalja a bűncselekmény elkövetésének elismerését is –
míg a békepénz eredeti funkciója a közösség békéjének megtörését, valamint a sértett
nemzetségének vérbosszúját volt hivatott megváltani, addig a conpositio célja az egyes ember,
vagyis a sértett által elszenvedett jogsérelem orvoslására, illetve a szűkebb család
vérbosszújának kiváltására irányult.205 A fentebb vázolt, az egyes tényállásoknak a
közbűncselekmények köréből a magánbűncselekmények kategóriájába történő átsorolásának
folyamatával összhangban megállapítható, hogy a Lex Baiuvariorum büntetési tételei között a
conpositio (vagyis a werageldo) nagyobb súllyal jelenik meg, mint a békepénz (fredum), s az
utóbbi szerepe inkább a minősített, valamint a közrendet és a társadalmi együttélést súlyosabban
sértő cselekményekre korlátozódik.206 Nem egy esetben találkozhatni azzal a megoldással is,
hogy a conpositio és a békepénz egymás mellett, egyazon bűncselekmény egyszerre beálló
szankciójaként jelenik meg. Erre példa a más gyümölcsfáinak kivágásáért kiszabott szankció:
húsz solidus ugyanis a kincstárat illeti, húsz pedig a tulajdonost, ezen felül az elkövető köteles
volt a kivágott fák helyett újakat ültetni, és minden kivágott fáért évente egy solidus váltságot
fizetni mindaddig, amíg az új fák termőre nem fordultak.207
A társadalmi statusok differenciálódásának megfelelően alakultak a vérdíjak összegei is. A
törvény azon rendelkezéséből ugyanis, amely a szabad ember vérdíját kétszer nyolcvan208
solidusban határozza meg, valószínűsíthetjük, hogy eredetileg ezen vérdíj mindössze nyolcvan
solidust tehetett ki, hiszen egyébként nem lett volna értelme annak, hogy a törvény egy adott
összeg mellett a kétszeres szorzót alkalmazza.209 Ugyanakkor Quitzmann feltételezi, hogy már a
nyolcvan solidus is egy megkettőzés eredménye, lévén hogy eredetileg mindössze két statusszal
lehetett számolni a germánoknál: a szabadokéval és a rabszolgákéval.210 Ennek megfelelően
eredetileg a rabszolga megölése után a tulajdonosnak fizetendő conpositio összege húsz solidus
lehetett. Azon folyamat eredményeként, hogy a szabadok és a rabszolgák mellett, mint
társadalmi osztály, megjelentek a felszabadítottak is, a törvény, hogy az e három statusba
tartozó személyek közti különbséget kifejezze, kénytelen volt a szabadok vérdíját nyolcvan
solidusra emelni. Tekintettel arra, hogy a felszabadítottak vérdíját a törvény negyven solidusban
állapította meg – a szabadok vérdíjának százhatvan solidusra emelkedése jó eséllyel arra
vezethető vissza, hogy a közönséges felszabadítottakénál magasabb, viszont a szabadokénál
secum habeat iudicem, qui ibi constitutus est, iudicare, et librum legis, ut semper rectum iudicium iudicent. De
omni causa, quae conponenda sunt, qui contra legem facit, conponat, sicut lex habet, et donet wadium comiti illo
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alacsonyabb állású statusként megjelent a király, illetve az egyház által felszabadított személyek
kategóriája, akiknek vérdíja immáron nyolcvan solidusban került meghatározásra.211 Az említett
százhatvan solidus azonban bizonyos személyi csoportok vérdíja esetén ismételten
megszorzásra került, így tehát kétszeres vérdíj illette a szerzeteseket és az egyház szolgáit az
aldiakónusig bezárólag, az öt nagy nemesi nemzetség tagjait és a nőket.212 A papok vérdíja a
szabad emberek háromszorosában került megállapításra,213 a hercegi család tagjait négyszeres,
magát a herceget pedig hatszoros vérdíj illette meg.214 A kárpótló funkciójú büntetés
kategóriájába sorolhatjuk a vagyonilag mérhető kár megtérítését is.215 Az okozott kárt kellett
megtéríteni, példának okáért gyújtogatás, hadseregben elkövetett lopás, a tolvajnak a tett
fedezésével nyújtott segítség, az állatokban és a gyümölcsfákban okozott kár esetén.216
Kétszeres megtérítést írt elő a törvény az egyházi vagyon megkárosítása, a rosszhiszeműen
jogellenes ítélethozatal, más tulajdonának jogellenes eladása, valamint a meggyilkolt személy
kifosztása esetén.217 Rablás esetén négyszeres,218 lopás esetén kilencszeres,219 a fentebb már
felsorolt, különleges védelemben részesített helyeken elkövetett lopás esetén pedig
huszonhétszeres megtérítési kötelezettséget rótt az elkövetőre a törvény.220
A tényleges, vagyis a nem kártérítési jellegű büntetések a Lex Baiuvariorumban következetesen
súlyosabb, vagyis pénzbeli kártérítéssel, conpositióval meg nem váltható bűncselekmények
esetén jelennek meg. A büntetés megnevezése a törvényben rendszerint poena,221 illetve
disciplina,222 a büntetés célját illetően pedig a törvény – noha nélkülöz mindenféle, akár magán, akár büntetőjogi jogelvet, illetve absztrakciót – egy konkrét szöveghelyen úgy fogalmaz, hogy
a büntetés funkciója a speciális prevenció, vagyis az elkövető visszatartása a további
bűncselekményektől.223 A törvény a büntetés kiszabásának, illetve a szankció mértékének
megállapítását számos esetben hangsúlyozottan a herceg, illetve az uralkodó belátására bízza.224
A főbb büntetési fajták a bajor törvényben a halálbüntetés, a testcsonkítás illetve testi fenyítés, a
becsületcsökkenést implikáló büntetések, a szabadságtól való megfosztás, a száműzetés és a
vagyonelkobzás.
A halálbüntetés kapcsán a törvény mindössze azon bűncselekmények körét határozza meg,
amikor e szankció kiszabandó, illetve kiszabható volt, a végrehajtás módjára vonatkozóan
azonban nem tartalmaz utalást.225 A lex halálbüntetéssel rendelte sújtani a felségárulást, a
lázadást, valamint a dezertálást (harisliz).226 Kiemelendő, hogy számos bűncselekmény esetén
az azt elkövető rabszolgát halálbüntetéssel kellett sújtani, míg amennyiben az elkövető szabad
statusú volt, úgy a törvényben meghatározott conpositiós összeggel megválthatta magát e
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büntetéstől.227 Érdemes megjegyezni a herceg megölésének szankciója kapcsán a törvényben
megmutatkozó következetlenséget: míg az egyik (feltehetően a régebbi) szöveghely a herceg
megölésének esetére kilencszáz solidus vérdíjat határoz meg,228 addig a másik (nagy
valószínűséggel későbbi szerkesztői tevékenységnek köszönhetően a szövegbe került) passzus a
herceg megölését halállal rendeli büntetni.229 Ugyanezen kettősség figyelhető meg az alemann
törvényben is, ugyanis míg az egyik passzus a herceget a püspökkel veszi a vérdíj tekintetében
egy megítélés alá,230 addig a későbbi, Hlothar királyra visszamenő átdolgozás halálbüntetést
helyez kilátásba a herceg megölésének esetére.231 A halálbüntetés végrehajtási módját illetően
Quitzmann a következőket sorolja fel: akasztás,232 lefejezés,233 élve eltemetés, máglyán elégetés
– amely a talio-elvet követve a szándékos tűzvészokozás esetén sújtotta az elkövetőt – és
kerékbetörés.234
A törvény a testi büntetéseknek két fő fajtáját ismeri, egyrészt a testcsonkító büntetéseket,
másrészt az elkövető megkorbácsolását. Főszabály szerint testi büntetést a rabszolgákkal
szemben alkalmaztak, azonban kivételes esetben szabad statusúak is sújthatók voltak ilyen
szankciókkal. A testi büntetés kiszabásánál számos esetben a bíró mérlegelésére volt bízva,
hogy alkalmazza, és ha igen, milyen mértékben a büntetést.235 A testcsonkítást illetve a
megvakítást rabszolgákkal szemben elsősorban gyújtogatás és emberrablás esetén
alkalmazták.236 Szabadokkal és előkelőkkel szemben e büntetési nemeket elsősorban
politikailag releváns ügyekben, példának okáért összeesküvésekben született ítéletekben
mondták ki.237 Az orr- és füllevágásra mint csonkító büntetésre a törvényben nem találunk
utalást.238 A kézlevágást vagy önállóan, vagy más testcsonkító büntetésekkel együtt alkalmazták
– így például rabszolgákkal szemben emberrablás és a hercegi udvarban elkövetett lopás
esetén.239 A testi fenyítést a törvény szabadokkal szemben – megjegyzendő, hogy a
rabszolgákkal ellentétben őket nem korbács-, hanem botütéssel sújtották – két tényállás esetén
rendeli kiszabni: a vasárnap megszentelésének elmulasztása és a katonai fegyelemsértés
esetén.240
Becsületcsökkenést magában hordozó büntetésként elsősorban az elítélt személy házának
megrongálását, így például a tető, a tartógerenda, vagy bizonyos oszlopok lerombolását
alkalmazták.241 E büntetés nagy valószínűséggel igen ősi időkre mehet vissza, hiszen a
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törvény sem véletlenül tartalmazza a házban okozott kár aprólékos részletességű
szabályozását és annak megtérítési rendjét.242
A szabadságtól való megfosztást – amint ezt többek között III. Tasziló trónfosztási peréből
is tudjuk243 – gyakran kolostorba zárással váltották fel, kiváltképpen politikai természetű
perek ítéletében.244 A szabadságtól való megfosztásnak minősült azon szankció is, amely a
súlyosabb bűncselekményből fakadó conpositiót megfizetni nem tudó vagy nem akaró
elkövető esetén adós rabszolgaság formájában jelentkezett.245 A családfői hatalom
megnyilvánulásaként értékelhetjük azon tényt, hogy ilyen esetekben az elkövető nemcsak
önmagát, hanem akár feleségét vagy fiait is rabszolgaságba adhatta. A szabadságtól való
megfosztást, vagyis a rabszolgává válást vonta maga után a vasárnap megszentelése
visszaesőkénti elmulasztása, a szabadok közötti vérfertőző kapcsolat – amit az előkelő
állásúak esetén csupán vagyonelkobzással büntettek, a magzatelhajtás, az emberrablás,
valamint azon eset, ha valaki más rabszolgáját hamisan vádolta s a rabszolga belehalt a
kínvallatásba.246 A Neuchingi Zsinat akként rendelkezett, hogy minden, az egyház által
felszabadított személy és ezek utódai sértetlenül élvezhessék a szabad statust egészen addig,
amíg conpositióval meg nem váltható bűncselekményt nem követnek el, s ebben az esetben
vagy a sértett, vagy az egyház rabszolgáivá váltak.247
A száműzetést mint büntetést nemegyszer szintén politikai ügyekben alkalmazták, így
például III. Tasziló trónfosztása után híveinek egy részét Nagy Károly száműzte, illetve
kényszerlakhelyet jelölt ki számukra.248 A Lex Baiuvariorum szerint a száműzetés kiszabása
bizonyos tényállások esetén a herceg szabad mérlegelésére volt bízva: ezen lehetőséggel
élhetett az őt trónjáról letaszítani megkísérlő fia,249 valamint a conpositiót megfizetni nem
tudó, illetve nem hajlandó apácarabló esetén.250
A vagyonelkobzás mint büntetés állhatott egyrészt önmagában, másrészt pedig kiszabásra
kerülhetett mint főbüntetés. Ennek megfelelően például hazaárulás esetén a halálraítélt
vagyona mintegy mellékbüntetésként elkobzásra került.251 A vagyonelkobzás olykor nem
csupán az elkövető ingó vagyonát, hanem ingatlanait, tehát azon vagyonrészt is érintette,
amely családon belül öröklődő vagyonként szállt generációról generációra.252 Önálló
büntetésként kerül kiszabásra a vagyonelkobzás abban az esetben, ha a család vagy a
nemzetség élt a vérbosszú – ezen esetben meg nem engedett – lehetőségével a tetten ért
tolvajt megölő, vagy pedig a házasságtörésen ért feleséget eltaszító személlyel szemben.253
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