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MAGNA CARTA
It was a document which King John
was forced to sign by the English
barons (lords) in 1215.
It restricted the king s power and gave
new rights to the barons and the
people.

King John of England signs
Magna Carta with his seal.

Some of these rights are basic to
modern British law, e.g. the right to
have a trial before being put in prison.

MAGNA CARTA

The Magna Carta, originally known as the Charter of Liberties.
Written in medieval Latin with the Great seal of King John.
This document is held at the British Library in London.

MAGNA CARTA
It is one of the most important documents in English history.
It solved a conflict between King John and his main men – the
barons (lords) and bishops.
It had great influence on later English law.
It influenced and inspired Americans when they were writing
the United States Constitution.
The British dominions as Australia, New Zealand and Canada
reflected the influence of Magna Carta in their law.

MAGNA CARTA

Magna Carta Place in Canberra,
opened on 24 May 2003.

Copy of Magna Carta (1297),
owned by the Australian
Government on display
in Canberra.

REVIEW
Who was king John?
He was a w--- king whose reign was a
period of tyranny and cruelty.

weak

King John lost most of his possessions in
F-----, that is why he was nicknamed
John Lackland.

France

In the political sense, John s tyranny
provoked his b----- to revolt.

barons

King John was forced to sign the document
in which the rights of barons and merchants
were p--------.
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