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A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL

Az európai magánjogi kodifikációk római jogi gyökerei

2009-ben a budapesti Eötvös Kiadó gondozásában látott napvilágot Ham-
za Gábor akadémikus a modern magánjogi rendszerek kialakulásáról és 
fejlődéséről, valamint ezek római jogi gyökereiről és a római jogi hagyo-
mánynak e folyamatban játszott szerepéről írott német nyelvű monográfiá-
ja. Noha a szerző az elmúlt években több könyvet publikált e tárgykörben,1 
aktuális monográfiája nem tekinthető a korábbiak bővített kiadásának, amit 
önmagában már terjedelme (826 oldal) és ennek megfelelően a benne fel-
halmozott, a korábbi munkák többszörösére rúgó anyag- és irodalomtöbblet 
is indokol. Minthogy a római jogi hagyomány az európai – és jórészt az Eu-
rópán kívüli – magánjog Mutterrechtjének tekinthető, valamint figyelem-
mel a közelmúltban hazánkban zajló Ptk-kodifikációra, indokoltnak látszik, 
hogy Hamza Gábor munkája alapján kitekintést tegyünk néhány európai 
ország magánjogi kodifikációs törekvéseire és eredményeire.

Franciaországban 1801-ben Napóleon bizottságot állított fel a Code de 
commerce megszerkesztésére, amely 1807-re készült el, és a négy könyvből 
és 648 paragrafusból álló kódex 1808-ban lépett hatályba. Utóbb számos 
állam, így Olaszország, Spanyolország, Portugália, Belgium, Luxemburg, 
Hollandia, Görögország, Törökország, Lengyelország, Egyiptom és több 
dél-amerikai ország törvényhozására gyakorolt jelentős hatást. Érdemes 
megemlíteni, hogy Franciaországban a polgári törvénykönyv kodifikáció-
ja úgyszólván párhuzamosan folyt a kereskedelmi jog kodifikációjával. A 
Code civil – neve 1807 és 1814, illetve 1852 és 1870 között Code Napoléon, 
amely elnevezést hivatalosan 1870 után sem törölték el – négy szerzője kö-
zött két romanista, Jean-Etienne-Marie Portalis és Jaques de Maleville, 
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valamint két droit coutumier-szakértő, Félix-Julien-Jean Bigot de Préame-
neu és François-Denis Tronchet volt található. A Code civil szerkezete az 
institúció-rendszeren alapul, az első hat cikkelyt magába foglaló első rész a 
törvények kihirdetéséről, hatályáról és alkalmazásáról szóló általános ren-
delkezéseket foglalja magába. Az első könyv a személyek jogáról, a máso-
dik könyv a dolgokról, a tulajdonjogról és az egyes dologi jogokról szól, a 
harmadik könyv a tulajdonszerzés különféle módjait, az utolsó könyv pedig 
az öröklési jogot és a kötelmi jogot tartalmazza.2

Kiemelendő, hogy Franciaországgal ellentétben, ahol a polgári jog ko-
difikációja megelőzte a kereskedelmi és társasági jogét, Németországban a 
kereskedelmi törvényt csak több évtizeddel követte a német polgári törvény-
könyv, vagyis a Bürgerliches Gesetzbuch, azaz a BGB, amelynek előkészítő 
munkálatai – amelyben Bernhard Windscheid vállalt oroszlánrészt – 1874-
ben kezdődtek, ennek nyomán 1887-ben született meg az első tervezet, amely 
azonban többek között Otto von Gierke részéről erős kritikát kapott. A máso-
dik bizottság 1890 és 1895 között működött, és az első tervezet szövegét alig 
módosította, s a végleges tervezetet, amelynek már jóval kedvezőbb lett a 
fogadtatása, 1895-ben tették közzé. A BGB kihirdetésére 1896. augusztus 18-
án került sor, ám II. Vilmos császár kívánságára csak 1900. január l-jén lépett 
hatályba. Az Einführungsgesetz 218 cikkelyből áll, s több paragrafusban dek-
larálja a kodifikációs elvet. A 2385 paragrafusból álló BGB első könyve az 
Általános Részt, a második könyv a kötelmi jogot, a harmadik könyv a dologi 
jogot, a negyedik könyv a családi jogot, az ötödik könyv pedig az öröklési jo-
got szabályozza. A BGB-ben található generálklauzuláknak inkább a későbbi 
alkalmazás során mutatkozott meg valódi jelentősége.�

Érdemes kitekintést tenni az osztrák polgári jogi kodifikáció alakulására, 
hiszen az megelőzte az egységes kereskedelmi jog végleges formába öntését. 
A rész-ABGB – II. József tiszteletére Josephinisches Gesetzbuch-ként – 1787-
ben lépett hatályba. A teljes ABGB-t (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
für die gesammten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie) 
– amelynek megszerkesztésében Karl Anton von Martini és Franz von Zeiller 
természetjogászok oroszlánrészt vállaltak – 1811-ben hirdették ki, és 1812-
től lépett hatályba minden addigi magánjogi jogforrást hatályon kívül he-
lyezve. Az ABGB lényegében az institúció-rendszeren alapul, a bevezetést 
a személyi és családi jogot szabályozó első, a dologi jogról szóló második 
és a személyi és dologi jogra vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazó 
harmadik rész követi. A második részben a hagyományos dologi jogi intéz-
 2. Hamza 2009. 276. skk.
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mények mellett az öröklési jog, a szerződések joga, a házassági vagyonjog 
és a kártérítési rendszer szabályozása található. A harmadik rész tartalmazza 
a kötelmek átalakulására és érvénytelenségére, valamint az elbirtoklásra és 
elévülésre vonatkozó rendelkezéseket. 1904-ben Joseph Unger vezetésével 
bizottság állt fel az ABGB revíziójára, amelynek célja a magánjog újabb ered-
ményeinek a törvénybe történő integrálása volt. Ennek eredményeként három 
novella került az ABGB-be: 1914-ben a személyi és családi jogi, 1915-ben a 
szomszédjogi, 1916-ban pedig a dologi és kötelmi jogot megreformáló ren-
delkezések, amelyek az 1502 paragrafusból álló törvénynek mintegy egyötö-
dét érintették, és nagyban a német pandektisztika eredményein nyugodtak. 
1920 után számos szövetségi törvénnyel módosították az ABGB-t, amelynek 
eredményeként ma 1400 szakasza hatályos, és 1020 paragrafusa egyezik meg 
az 1811-es szöveggel, bizonyítva a mű időtállóságát.�

A svájci magánjog egységesítésére a megoldást a polgári törvénykönyv, 
a Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) és az önálló kódexet alkotó kö-
telmi jogi törvény (Obligationenrecht, OR) megalkotása hozta el. A keres-
kedelmi, illetve a társasági jogot az OR részeként nem önálló kódexben 
szabályozták, s a monista felfogásból adódóan a polgári joganyagra épülve 
léteznek bizonyos rendelkezések, amelyek kizárólag a kereskedőkre érvé-
nyesek. Az öt könyvből álló OR harmadik könyve tartalmazta a társasági 
jogi rendelkezéseket, a kereskedelmi lajstrom, a számviteli szabályok és az 
értékpapírok jogának szabályozására a negyedik és ötödik könyvben került 
sor, amit számos novella egészített ki. Utóbb hiába csatolták az OR-t ötödik 
könyvként a ZGB-hez, az változatlanul megtartotta eredeti számozását, és 
önálló kódexként kerül kiadásra. A svájci polgári törvénykönyvet 1907-ben 
fogadták el, és 1912-ben lépett hatályába. E törvénymű szinte kizárólago-
san a germanista Eugen Huber alkotása, aki e munkát tudományosan már 
„System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts” című, 1886 és 
1893 között megjelent opusában megalapozta. A ZGB bevezetésből, négy 
részből, 977 paragrafusból, vagyis személyi jogból, családi jogból, öröklési 
jogból és dologi jogból, valamint zárócímből áll, amely a törvény ZGB idő-
beli és területi hatályát szabályozza. A ZGB nem tartalmaz Általános Részt, 
a rövid bevezetés utal a jóhiszeműség alapelvére, a szövetségi és a kanto-
nális jog viszonyára és a szokásjogon alapuló jogértelmezés lehetőségére, 
valamint arra – tekintve, hogy a ZBG nem törekszik hézagmentes szabályo-
zásra –, hogy a jogalkalmazónak a joghézag kitöltésekor a hiteles tanítást 
és a tradíciót kell követnie. A szövetségi gyűlés a törvényszöveget három 
autentikus nyelven, németül, franciául és olaszul fogadta el, amit utóbb egy 
 4. Hamza 2009. 216. skk.
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szintén autentikus rétoromán verzió is követett. A már csak ennek kapcsán 
is megjelenő terminológiai eltérések miatt a ZGB értelmezése az egyes kan-
tonokban eltérő lehet. A ZGB nyelvezete szemléletes és közérthető, kerüli a 
szakzsargont és az absztrakt jogtechnikát. A svájci ZGB fontos sajátossága, 
hogy szabályozásaival nem tört teljességre. Szabályai nem zárnak mere-
ven, hanem inkább elvszerűek. Nem béklyózzák meg a jogalkalmazókat, 
a jogalkalmazás relatív szabadságával is számolnak. A svájci kötelmi jog 
összefoglalására külön törvényben került sor, noha Eugen Huber a ZGB 
résztervezeteinek kidolgozásakor azt a gondolatot vetette föl, hogy a mó-
dosítandó kötelmi jogi törvényt nem kellene külön törvényként megtartani, 
hanem a ZGB részévé kellene tenni. Az átdolgozás ugyanakkor a kötelmi 
jog Általános és Különös Részéről szóló törvény első 23 címére korlátozó-
dott. A módosított kötelmi jogi törvény, amelynek munkálataiban Huber is 
részt vett, 1912. január l-jén – a ZGB-vel egyidejűleg – lépett hatályba. A 
módosított OR a ZGB ötödik részének számít, azonban önálló számozását 
megtartotta. Az OR kereskedelmi jogi és értékpapírjogi részének revízió-
ját szintén Eugen Huber végezte, akinek halála után azt Arthur Hoffmann 
fejezte be. A végleges változat 1937. július l-jén lépett hatályba. Az OR 
harmadik nagyobb átdolgozására 1984-ben került sor.5

A polgári és a kereskedelmi jogi kodifikáció Hollandiában – francia min-
tára és jelentős francia befolyással – párhuzamosan folyt. 1795 után megje-
lent ugyan a kodifikációs gondolat, ami azonban csak 1806 után, a holland 
királyság megalapítása után kapott nagyobb teret. 1809-ben bevezették 
Hollandiában a Code civil-t, ami az 1813-ban elnyert függetlenség után is 
hatályban maradt. 1838-ban nemzeti polgári törvénykönyv, a Burgerlijk 
Wetboek váltotta fel a Code civil-t. E kódex a francia hatás mellett világosan 
mutatja, hogy a szerkesztők figyelemmel voltak a holland szokásjogra is. A 
Burgerlijk Wetboek négy könyvből áll, a negyedik könyv, amelynek nagy 
része a perbeli bizonyítékokra vonatkozik, valójában a polgári perjogot tar-
talmazza. A holland polgári törvénykönyv a jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza ugyan, ám függőben hagy több, a jogi szemé-
lyekkel kapcsolatos kérdést.�

Az első olasz Codice civile 1865-ben lépett hatályba, az institúció-rend-
szert és a francia Code civil-t követte. Ezután több, a kódex revíziójára fel-
állított bizottság működése következett, amelyekben az olasz romanisták je-
lentős szerepet játszottak. Az 1942-es Codice civile alapvetően pandektista 
jellegű alkotás, noha nem tartalmaz Általános Részt. A jogforrási rendszert 
 5. Hamza 2009. 236. skk.
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és a jogértelmezés szabályait felölelő bevezető részt követően hat könyvre 
tagolódik: az első a személyi és a családi jogot, a második az öröklési jogot 
és az ajándékozást, a harmadik a dologi jogot, a negyedik a kötelmi jogot 
és a kereskedelmi szerződéseket, az ötödik a munkára vonatkozó szabá-
lyokat és a gazdasági társaságok különböző formáit, a hatodik pedig a jo-
gok védelmére vonatkozó rendelkezéseket és a zálogjogot tartalmazza. Az 
19�2-es Codice civile a monista koncepciót követte, vagyis egy kódexben 
szabályozta a polgári és a kereskedelmi jogot, s ezen belül az ötödik könyv, 
a Libro del lavoro tartalmazta a társasági jog anyagát.7

Említést kell tenni a spanyol polgári jogi kodifikáció alakulásáról is. A 
polgári törvénykönyv első tervezete 1851-ben született meg Florencio García 
Goyena munkájaként, amely porosz, osztrák és francia hatásokat mutatott. Az 
1889-ben hatályba lépett, az institúció-rendszeren alapuló, módosításokkal 
máig hatályban levő Código civil megszerkesztésében M. Alonso Martínez 
vállalt oroszlánrészt. A törvénykönyv alapelveket tartalmazó hatodik szaka-
sza egyértelműen római jogi hatásokat tükröz, a tételes szabályozás francia, 
olasz, argentin és portugál hatásokat mutat. A bevezető címet négy könyv 
követi, az első a személyi jogot, a második a dologi jog egy részét, a harma-
dik a tulajdonszerzés módjait és jogcímeit, illetve ezen belül az öröklési jo-
got, a negyedik pedig a kötelmi jogot tartalmazza. A Código civil ugyanakkor 
ma sem elsődleges jogforrás egész Spanyolországban, bizonyos területeken 
– kiváltképp a házassági, az öröklési és a vagyonjog terén – szubszidiárius 
jogként érvényesül a római jogon alapuló helyi magánjoggal szemben, tehát 
a spanyol magánjog ma is erősen partikuláris, amelynek keretében bizonyos 
részeken a római jog kiegészítő jogként él tovább.�

Svédországban 1734-ben született meg és 1736-ban lépett hatályba a 
kilenc – ami struktúrájában tíz – könyvből álló Sveriges Rikes Lag, amely 
komplexen szabályozta a polgári-, a büntető- és az eljárásjogot, s amely 
számos módosítással és kiegészítő törvénnyel máig a hatályos jog jelentős 
részét képezi Svédországban. A Sveriges Rikes Lag jelentős természetjo-
gi, ám csekély római jogi hatásokat mutat, nyelvezetében és szerkezetében 
sokhelyütt a középkori svéd jog forrásainak rendszerét követi. E törvény-
könyv ötödik könyve tartalmazta a kereskedelmi jogot (handelsbalk), szá-
mos kötelmi jogi intézményt is szabályozott.9

Érdemes az orosz polgári jogi kodifikáció állomásait is áttekinteni. 1832-
ben jött létre a korábbi rendeletek rendszerezett átdolgozása, a 15 kötetes Szvod 
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Zakonov Rosszijszkoj Imperii. A 10. kötetben összefoglalt magánjogi anyagra 
a francia Code civil, a német jogtudomány és az ABGB hatása érezhető, míg a 
bizánci hatás a házassági- és a családjogra szorult vissza. Emellett jelent meg 
1830-ban az Orosz Birodalom valamennyi törvényét időrendben tartalmazó 
Polnoje Szobrányije Zakonov Rosszíjszkoj Imperii. A III. Sándor cár által 1882-
ben felállított kodifikációs bizottság 1899-ben és 1903-ban publikálta az orosz 
polgári törvénykönyv, a Grazsdanszkoje Ulozsenyije tervezetét, ami egyfelől a 
német BGB hatását tükrözte a pandekta-rendszert követő szerkezete – Általános 
Rész, családi, dologi, öröklési és kötelmi jog – miatt, másfelől pedig a kötelmi 
jogi rész svájci mintára a kereskedelmi jog nagy részét is magában foglalta. Az 
1913-as kötelmi jogi tervezet a BGB közvetítésével az orosz jogrendszer szá-
mára eladdig ismeretlen, római jogi eredetű intézményeket is magába foglalt. 
1923-ban lépett hatályba a szovjet-orosz polgári törvénykönyv, a Grazsdansz-
kij Kodeksz, amely a svájci hatások mellett nagyrészt a német pandektisztika 
hatását mutatja, 1922 novemberében fogadták el, s nem más, mint az 1905-ös 
Grazsdanszkoje Ulozsenyije tervezetének 435 paragrafusra rövidített változata. 
A családi jog, a munkajog és a földjog önálló kódexekben nyertek szabályo-
zást. Az 1964-ben elfogadott szovjet-orosz polgári törvénykönyv szerkezetében 
alapvetően a német pandekta-rendszert követte, s intézményeinek és jogelvei-
nek nagyobb része a római jog hatását mutatták. Részei: Általános Rész, tulaj-
donjog és dologi jogok, kötelmi jog, ezen belül a kötelmek általános része és az 
egyes szerződések, illetve kötelmek, szerzői jog, találmányi jog, öröklési jog, 
nemzetközi magánjog, ezen belül kollíziós jog.10

Az országok felsorolását sokáig folytathatnánk, ám jelen írás nem tűzheti 
célul maga elé, hogy a monográfia által feldolgozott államok jogfejlődéséről 
akár csak országonként egy-egy rövid bekezdést ismertessen. Hamza Gábor 
enciklopédikus monográfiája világviszonylatban is egyedülálló alkotás, hi-
szen nyolcvanhat ország magánjogának fejlődését mutatja be, vagyis felöleli 
Európa minden országát, az amerikai kontinens szinte valamennyi államát, 
valamint kilenc afrikai és ázsiai országot. Le kell szögeznünk, hogy Ham-
za Gábor monográfiája nemcsak világviszonylatban páratlan alkotás, hanem 
hazánk 2011-es EU-elnökségére tekintettel is igen hasznos és Európa-szerte 
jelentős elismerésre számot tartó római jogi és magánjogtörténeti mű.
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