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A RÓMAI DOG DÉL-AFRIKÁBAN

A Dél-Afrikai Köztársaság az utóbbi időben sajnálatosan ismét a világpolitika fóku
szába került.' Ennek az országnak az említése egyértelműen a fajüldöző, ún. apartheid 
rendszert juttatja eszünkbe. A tömegkommunikációs eszközök jóvoltából az az érzé
sünk támadhat, hogy az ott uralkodó állapotokat viszonylag jól ismerjük. Az így szer
zett ismeretek azonban szükségszerűen egyoldalúak. Ezen nem azt értem, hogy az or
szág behatóbb megismerése nyomán a fajüldöző rezsim szimpatikusabbá válna előt
tünk, ennek tán éppen a fordítottja történhet meg. A Dél-Afrikai Köztársaság azonban 
éppúgy „komplexusokból álló komplexus” , mint bármely más állam. Tehát még ,fe
hér részét” sem azonosíthatjuk a fajüldözés rendszerével.

A mai Dél-Afrikai Köztársaság legszembetűnőbb vonása ugyan kétségtelenül a fe
kete többség leplezetlen és brutális elnyomása, de aligha valószínű, hogy ezt a társadal
mat e vonással kielégítően jellemezhetnénk. A képet alkotó kevésbé feltűnő tónusokra 
is figyelemmel kell lenni, ha a reális képet akarjuk látni.

A dél-afrikai társadalom képét alkotó elemek közül az egyik legjelentősebb a jog
rendszer. Ha a Dél-Afrikai Köztársaság jogát csak globálisan is szemléljük, már sok min
dent megtudunk. E jog -  kissé bizarr hasonlattal -  egy kentaurhoz hasonlítható. 
A közjog (és a büntetőjog) ugyanis — bizonyos demokratikus, angol eredetű intézmé
nyeivel2 együtt is -  kifejezetten a faji elnyomás szolgálatában áll, és ilyen értelemben 
nem tarthat számot a civilizált, vagy ha úgy tetszik, az európai jelzőre, a magánjog el
lenben, mintha nem is ugyanannak a jogrendszernek a főrésze lenne, az egyetemes 
jogi kultúra legértékesebb hagyományait őrzi napjainkig. A Dél-Afrikai Köztársaság 
magánjoga a XVII. századi holland „elegáns jogtudomány” által közvetített római jo
gon alapul.

Ha a kérdést a római jog továbbélése szempontjából nézzük, azt mondhatjuk, hogy 
a Dél-Afrikai Köztársaság egyike azoknak az immár igen kisszámú területeknek a vilá
gon, ahol a római jog tartalmilag a kodifikált európai magánjogokban is továbbél, ér
deklődésünket mégis elsősorban a Dél-Afrikai Köztársaságban formailag, de ténylege
sen is érvényesülő római jog keltheti fel, ha a római jog mai érvényesüléséről van szó. 
Ehhez képest meglepő, hogy a római jogászok általában nem fordítanak túl sok figyel
met a dél-afrikai jogra.4 Az összehasonlító jogi kutatások részéről sem tapasztalható 
túlzottnak nevezhető figyelem a dél-afrikai magánjog iránt.5 Ám arra mégsem követ
keztethetünk, hogy a dél-afrikai magánjog merőben érdektelen téma lenne. Az a tény, 
hogy az irodalomban kevés az ilyen tárgyú publikáció, minden bizonnyal nem az ér
deklődés hiányával, hanem sokkal inkább azzal magyarázható, hogy a dél-afrikai jog 
túlságosan távoli és egyúttal túlságosan egyedi, és végül, de nem utolsósorban a beható 
vizsgálat számára igen nehezen hozzáférhető. Távoli, és nem a földrajzi távolság miatt 
elsősorban, hanem az ország politikai elszigeteltsége folytán, melyet e jog valóban egé
szen különös, semmilyen más joghoz nem hasonlítható jellege is fokoz.
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E sorok írója teljes mértékben tudatában van annak, hogy a dél-afrikai magánjog 
bemutatása lehetőségeit messze meghaladná. E cikk célja azonban nem is a dél-afrikai 
magánjog bemutatása, hanem néhány olvasmányélmény6 közkinccsé tétele, aminek 
kapcsán a témáról is kiderül majd — remélhetőleg — egy s más!

n.
Olykor már üres közhelynek hat az az unalomig ismételt tétel, miszerint a társadalmi 
jelenségeket csak történetiségükben lehet megérteni. A dél-afrikai magánjog esetében 
azonban egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az ismertetést ne „Ádámnál és Évánál” 
kezdjük el. A történet pedig 1652-ben kezdődik, amikor Jan van Riebeeck.a Holland 
Kelet-Indiai Társaság képviselőjeként megalapítja a fokföldi gyarmatot. Fokvárosban 
1656-tól már bíróság is működik,7 mely a Társaság rendelkezése alapján a holland tar
tomány jogát kezdte alkalmazni.8

Ami a Holland Kelet-Indiai Társaságot illeti, az a holland parlament felhatalmazása 
alapján,9 szinte mint állam az államban — egészen a brit hódításig (1795) — szuverén 
módon igazgatta a tengerentúli területeket.11’

A másik kérdés az, mi volt ekkor a hollandi (nem hollandiai!) jog? Németalföld tar
tományai különböző mértékben, de kivétel nélkül recipiálták a római jogot. A gazda
sági és politikai szempontból legjelentősebb tartomány éppen holland volt,11 mely a 
római jogot igen jelentős fokban vette át, ráadásul a jogtudomány is e tartományban 
érte el a legmagasabb nívót, elég itt a leideni jogi karra utalni. A hollandi jog tehát, 
mely Dél-Afrikában is megvetette lábát, fejlett és alapvetően a római jogon alapuló jo
got jelentett abban az időben. Ez a jog azonban, melyet 1664 óta római-holland jog
nak is neveznek,12 kodifikálatlansága mellett rendkívül heterogén is volt: a római jo
gon kívül németalföldi és hollandi törvényekből, hollandi és más németalföldi, vala
mint germán szokásjogi szabályokból, kánonjogi elemekből tevődött össze, és forrásai 
közé tartoztak bírósági ítéletek és a jogtudósi művek is.13

A hollandi jog nem a maga egészében került át Dél-Afrikába, és a dél-afrikai jog 
másfelől már kezdetben sem volt azonos a hollandi joggal. Az 1652 után keletkezett 
hollandi törvények eleve csak akkor hatályosulhattak Dél-Afrikában, ha az említett 
Társaság azokat a dél-afrikai jogba inkorporálta.14 A korábban keletkezett, de Fokföl
dön nem megfelelő hollandi törvényeket (pl. a csatornákról, a sajtószabadságról) szin
tén nem alkalmazták. Megjelent továbbá a sajátos gyarmati jog is,15 nyilván a konkrét 
viszonyok reflexiójaként. A római-holland jogot egyébként az -ekkor(aXVII-XVIII. 
században) még csekély létszámú -  bennszülött lakosságra nem alkalmazták.16

A Nagy Francia Forradalmat követő háborúk miatt Anglia okkupálta a holland 
gyarmatokat Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ázsiában, így Fokföld is 1795-1802- 
ig, majd 1806-tól tartósan brit uralom alá került.17 Az angolok -  az ókori rómaiakhoz 
hasonlóan — általában meghagyták a gyarmati területeken a helyi jogokat a maguk ér
vényében, mégpedig attól függetlenül, hogy csupán okkupációra, vagy jogi értelemben 
vett gyarmatosításra is sor került-e. így jártak el Fokföldön is, ahol a római-holland 
jog további érvényesülését kifejezetten garantálták.18 Találó ezért a megállapítás, hogy 
furcsa módon éppen az angol hódításnak köszönhető a római-holland jog léte, hiszen
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ha az angolok által elfoglalt gyarmatok (Fokföldön kívül Brit Guayana és Ceylon is ide 
értendő!) holland uralom alatt maradtak volna, akkor ott a holland Polgári Törvény- 
könyv valószínűleg véget vetett volna a római-holland jog uralmának.19

A brit kormányzat biztosította tehát a római—holland jog fennmaradását, de ennek 
az volt az ára, hogy az angol jog egyre több területet hódított el a római-holland 
jogtól. A brit tolerancia ugyanis, úgy tűnik, csak annyit jelentett, hogy ahol az angolok 
nem látták szükségesnek, ott nem helyettesítették a római-holland jogot a common 
law-val, de nem tartózkodtak az angol jog hatályba léptetésétől, ha azt érdekeik meg
kívánták.

Az angol jog hatása először a közjog területén érvényesült.20 Feltehetően a foko
zódó angol bevándorlás — ennek csúcspontja 1820-ra esik21 — váltotta ki közvetve az 
angol jog térnyerését a magánjog területén is. Az 1820-as években bevezették az angol 
büntető és polgári eljárást és a bírósági szervezeteket is angol módra alakították át.22 
Ebben a körben a további fejlődés szempontjából döntő jelentősége volt az angol pre
cedens jog, a case law rendszere megjelenésének. Az angol jog behatásának egyik legje
lentősebb módját éppen a precedensek képezték.23 Talán nem túl távoli párhuzam, 
ha e vonatkozásban a római civiljog anyagi jogi szabályaira döntő csapást jelentő lex 
Aebutiára utalunk, mely elvileg szintén „csak” a perrendtartás szabályait módosította.

A precedensek azért voltak „veszélyesek” a római-holland jogra nézve, mert Dél- 
Afrikában a XIX. század első harmadában angol jogászok jelentek meg (maguk a dél
afrikai származású jogászok is jórészt angliai egyetemeken végeztek abban az időben), 
akik számára a római-holland jog már csak nyelvi okokból is nehezen volt hozzáfér
hető 24 E jogászok jóval kiterjedtebben alkalmazták az angol jogot, mint amennyire az 
elvüeg indokolt lett volna,25 de még amikor a római-holland jog szabályait alkalmaz
ták, azt is angol szellemben, az angol jognak megfelelően értelmezve tették.26 A lon
doni felső bírósághoz (Privy Council) fellebbezett ügyekben pedig természetszerűen az 
angol jog szerinti döntések születtek, ami — közvetett módon — szintén befolyásolta a 
dél-afrikai judikatúrát.27

Végül kedvezőtlenül hatott a római-holland jog fejlődésére, hogy az anyaországgal 
és annak a kodifikáció útjára lépett jogával való kapcsolat megszakadt.

A polgári szerzők az angol jog erősödő behatását általában csak az említett, felépít
ménybeli tényezőkre vezetik vissza, és csak elvétve utalnak a gazdasági alapban gyöke
rező, mélyebb okokra, elsősorban arra, hogy a XIX. sz. második felében Dél-Afrika 
egyre inkább ipari területté vált, és az új gazdasági viszonyok jogi rendezésének igénye 
is az angol jog befolyásának növelése irányában hatott.2® A római-holland jog a meg
felelő korszerűsítésekkel elvileg kielégíthette volna az iparosodó társadalom igényeit, 
mint ahogy ez a kontinentális Európa országai esetében jól dokumentálható, de a ró
mai-holland jog XVII. sz.-i állapotában továbbélő dél-afrikai változata — különösen az 
angol jogi szemlélettel rendelkező bírák kezében — nem újulhatott meg az európai 
mintáknak megfelelően. Az angol tőkések is nyilván szívesebben látták az általuk is
mert angol jog alkalmazását.

Az angol jog egyre erősödő befolyása az 1870-es évektől,29 más nézet szerint 1910- 
től30 megtorpant. Már a XIX. sz. közepétől kezdve működésbe lépnek ugyanis bizo
nyos ellenmechanizmusok, fékek, melyek az angol jog előretörésének folyamatát elő
ször lelassítják, majd megállítják, végül a folyamatot visszafordítják. Ezek az ellen-
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hatások többrétűek. A polgári szerzők általában egyes kiemelkedő személyiségek szere
pét tartják döntő jelentőségűnek, olyan főbírákét, akik a római-holland jog alkalma
zása mellett szálltak síkra. 1 Megemlítik továbbá a Dél-Afrikába érkező skót papok32 
és bírák33 szerepét, akik a római jog ismeretét és tiszteletét hozták magukkal. (Isme
retes, hogy Skóciában -  mint erre már utaltunk -  a római jog ma is élő jog.) A legje
lentősebb művelődéstörténeti tényező mégis az lehetett, hogy a XIX. sz. közepén Dél- 
Afrikában is létrejöttek a jón egyetemek, ahol megindult a római—holland jog okta
tása és tudományos művelése.3

A polgári szerzők tehát az angol jog visszaszorítását főként ideológiai tényezőkre ve
zetik vissza. Pedig a mélyebb okok valószínűleg itt is a társadalmi-gazdasági viszonyok
ban rejlenek. Az angol és a római-holland jog harca a századfordulón nem elszigetel
ten ment végbe, hanem alighanem a Lenin által a történelem első imperialista háború
jának nevezett búr háborúban (1899-1902) kirobbanó ellentétek egyfajta kifejeződé
sét ismerhetjük föl benne. Persze túl egyszerű és ilyen értelemben hamis lenne a római- 
holland jog és az angol jog harcát a dél-afrikai és brit tőkések érdekellentéte közvetlen 
jogi tükröződésének tekinteni. Nyilván sok áttétellel és egyéb tényezőkkel, pl. a nacio
nalizmus hatásával is számolni kell.

Miután 1909-ben létrejött a Brit Birodalom belügyeiben önálló domíniumaként a 
Dél-Afrikai Unió,35 és miután a Westminstert Statútum 1931-ben a többi domínium
mal együtt Dél-Afrikának is megadta a teljes függetlenséget, végképp megszűnt az 
angol jog befolyásának politikai alapja.36

Az angol jog visszaszorítása kezdetben csak annak növekvő befolyása ellen irányult, 
de nem támadták a már recipiált angol eredetű szabályokat. A II. világháború óta azon
ban egyre erősebben nyilvánul meg az a törekvés, hogy ahol lehet, szorítsák ki Dél-Af- 
rika jogából az angol elemeket, és helyettesítsék azokat a római-holland jog szabályai
val.3' így a római-holland jog és az angol jog harca nem szűnt meg napjainkban sem.

Nem derül ki az irodalomból, de a magánjog terén nyilvánvalóan a római-holland 
jog pozícióit erősítette a Nemzeti Párt 1948-ban történt hatalomra jutása. Ez az ese
mény mégsem a római-holland jog sorsa szempontjából a legjelentősebb, minthogy 
fordulópontot jelentett az ország újkori történelmében. Az új kormányzat radikális 
módon szakított a korábbi politikai irányvonallal. Ennek jogi manifesztálódását kifelé 
a Dél-Afrikai Köztársaság 1961-ben történt proklamálása és az országnak a brit nem
zetközösségből való kilépése, a belső szabályozásban pedig a közjog és a büntetőjog faji 
elnyomást szolgáló intézményeinek kiépítése jelentette.

Az irodalom hallgat arról, hogyan fér meg a római-holland jog és a fajüldöző rend
szer. Ez a hallgatás bizonyos értelemben nem meglepő, hiszen a római—holland jog, 
vagyis a Dél-Afrikai Köztársaság magánjoga nem tartalmaz a faji megkülönböztetésre 
vonatkozó, vagy arra felhasználható szabályokat. Az ókori római jog sem ismert ilyen
fajta normákat. Sőt a római-holland jogban annyiban kedvezőbb is a helyzet a korlá
tozottan jogképeseket és jogképteleneket (rabszolgákat) is ismerő római joghoz képest, 
hogy e jog minden ember egyenlő jogképességének alapján áll.38 Az egyenlő jogképes
ség azonban Dél-Afrikában csak az egyenlő magánjogi jogképességre vonatkqzik, hi
szen a római-holland jog is csak a magánjog szabályait rendezi. A közjog területén az 
utóbbi évtizedekben olyan sajátos dél-afrikai elnyomó szabályok érvényesülnek, me
lyek sem a római-holland jogra, sem pedig az angol jogra nem vezethetők vissza.39
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A római-holland jognak tehát semmi köze nincs a Dél-Afrikában érvényesülő faji 
megkülönböztetéshez. Az irodalom hallgatása mégsem menthető. A magánjogász sem 
lehet teljesen közömbös a világméretű -  és ma már a nyugati kormánykörökben is 
erősödő -  felháborodást kiváltó apartheid politikával és rendszabályokkal szemben. 
Ezek ugyanis jóllehet közjogi természetű szabályok, mégis mélyen belegázolnak a ma
gánszféra viszonyaiba, megakadályozván a magánjogi egyenlőség teljes körű érvényesü
lését.

Egyedül Zimmermann áldoz könyvében néhány mondatot a kérdésnek. Bár hozzá
állását az óvatos tartózkodás jellemzi, utal arra, hogy az erkölcs és a természetjog, kö
zelebbről a normák igazságossága és az alapvető emberi jogok alapján a dél-afriaikai faji 
elnyomó jogszabályok kritika tárgyává tehetők. Ezt a feladatot azonban eleve elhárítja 
magától, és rosszalló megítélésére is csak közvetve következtethetünk.40 A többi szer
ző még említésre sem méltatja e kérdést, nyilván mint ami nem tartozik tárgyukhoz.41

A nyugati szerzőket talán a dél-afrikai kollégákkal ápolt kapcsolat, egyfajta rosszul 
értelmezett kollegialitás tartotta vissza nemcsak az állásfoglalástól, de még a probléma 
puszta megemlítésétől is.

Mindazonáltal Dannenbring pretoriai professzor cikkében található egy mondat, 
amely oly döbbenetes módon világítja meg a dél-afrikai fehérek egy részének a faji 
probléma iránti teljes érzéketlenségét, hogy érdemes azt itt szó szerint is idézni. Dan
nenbring arról beszél, hogy a dél-afrikai személy- és családjog hasonlít a keresztény kul
túrán alapuló európai személy- és családjogokhoz, majd hozzáteszi: „Ez minden to
vábbi nélkül áll a Dél-Afrikai Köztársaság népességére, amennyiben európai származá
súak. Dél-Afrika össznépessége azonban mégis nagyon eltérő származású és kultúrájú 
emberekből tevődik össze. Az ország egész népcsoportokat szállásol el (kiemelés tőlem 
-  F. A.) határai között, amelyek nem európai származásúak, mint pl. a busmanok és 
különböző bantu törzsek.”42 Ez a megfogalmazás már csak a statisztikai adatok figye
lembevétele alapján is egyszerűen felháborító. A népesség kb. 70%-a ugyanis bantu!43 
Az e megfogalmazásban megnyilvánuló felfogás azzal sem menthető, hogy a fokföldi 
terület lényegében lakatlan volt, amikor ott a XVII. sz. közepén a hollandok megjelen
tek, mivel egyrészt a Dél-Afrikai Köztársaság nemcsak Fokföldből áll, másrészt a feke
ték észak felőli beáramlása nem az utóbbi időkben történt meg, hiszen már a Dél-Afri
kai Unió létrejöttekor a népesség 80%-át feketék és egyéb színesek tették ki.44

A „külső jogtörténet” körében a mához érkezve még az a kérdés merül fel, hogy a 
Dél-Afrikai Köztársaság mai magánjogát, angol beütéssel megáldott vagy sújtott római
holland jognak, avagy római-holland eredetű, de inkább angolszász jognak tekinthet
jük? Az irodalomban erre nézve erősen megoszlanak a nézetek. Eörsi szerint a Dél-Af
rikai Köztársaság római-holland joga többé-kevésbé „áthajózott” a common law jog
csoportjába.45 Dávid vegyes jognak nevezi a dél-afrikai jogot,46 de ő is inkább az an
gol hatást emeli ki.47 A legtöbb szerző — salamoni módon — hibrid, keverék, Janus- 
arcú jogról í r 48 Talán nem véletlen, hogy éppen a római jogászok képviselik végül azt 
a nézetet, hogy a dél-afrikai jog alapvetően a római jogon alapuló,49 a romanista, nem 
pedig az angolszász jogcsaládba tartozó jog.50

Amennyire az irodalom alapján megítélhető a kérdés, talán kissé elfogult a római jo
gászok nézete, de az ellenkező véglet feltétlenül téves álláspontot jelent. Úgy tűnik, 
hogy a kérdésre ilyen általánosan nem is lehet igennel vagy nemmel válaszolni, de még-
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csak ,js-is"-sel sem. Ha ugyanis a mai tényleges hatályos jogi helyzetet nézzük, vagyis 
azt, hogy a hatályos normák milyen eredetűek, nem lehet tagadni a dél-afrikai magán
jog keverék jellegét.51 Ha azonban az egész jognak a kereteit, pilléreit, a fogalmakat és 
a rendszert tekintjük, kétségtelen, hogy ez egy romanista, és nem angolszász jellegű 
képződmény. Végül azt is figyelembe kell venni, hogy Dél-Afrikának ma már nem szub- 
szidiárius joga az angol jog, és a judikatúra -  mint ezt a következőkben látni fogjuk 
ahol ez lehetséges, elsősorban a római-holland jogot igyekszik alkalmazni, és csak ki
vételesen nyúl az angol joghoz. Ebben az értelemben tehát mégiscsak a római jelleget 
hangsúlyozó nézet felé kell inkább hajlanunk. A Dél-Afrikai Köztársaság magánjoga te
hát alapvetően a római-holland jog, melyet azonban sok vonatkozásban más, több
nyire korábban recipiált angol eredetű normák módosítanak vagy egészítenek ki.

III.

Az előzőekben kissé elvontan, mintegy madártávlatból szemléltük tárgyunkat. Már 
csak a fentiekben anticipált tételek bizonyítása végett is szükséges most már közelebb
ről szemügyre venni a dél-afrikai magánjogot, mint tételes jogot, elsősorban annak for
rásait.

Dél-Afrika joga -  mint erre már utaltam -  kodifikálatlan. Egyes nézetek szerint lé
nyegében a római jogon alapuló szokásjognak tekinthető.52 Megítélésem szerint helye
sebb az a felfogás, amely a Dél-Afrikai Köztársaság jogát általában véve nem tartja szo
kásjognak, hanem a szokásjogot is csak mint a dél-afrikai jog egyik forrását ismeri el.53

Kérdés persze, mit értünk szokásjog alatt. A consuetudo fogalma már a római jog
ban sem egyértelmű. Miután a XII táblás törvény írásba foglalta — és ezáltal megszün
tette -  az addig volt szokásjogot, megítélésem szerint kétséges, hogy lehet-e a szokás
jogról, mint a mindenkori judikatúráról elvonatkoztatott tételes szabályok bizonyos 
összességéről beszélni. A római jogban a szokásjog, úgy tűnik, elsősorban a különböző 
jogalkotó tényezők (nem jogalkotásra hivatott szervek!), tehát a pontifexek, később a 
praetorok, majd a császári bíróságok által többé-kevésbé tartósan követett gyakorlatot, 
szabályokat jelenthette, melyek írásban egyáltalán nem (még edictumokban sem) öl
töttek testet, hanem csak egyszerűen ténylegesen érvényesültek. A római szokásjogot 
tehát modem terminus technicus-szal élve, alighanem a ,Jaw in action” fogalmával le
hetne megjelölni.54

Úgy vélem, hogy a szokásjog mai fogalma is elsősorban a többé-kevésbé állandó bí
rói gyakorlatot jelenti. Ezen az alapon látszik állni Zimmermann, aki a dél-afrikai szo
kásjogot, mint jogforrást nem említi, de részletesen foglalkozik a bírói gyakorlattal, 
mint jogforrással.55

Elsődleges jogforrásnak a Dél-Afrikai Köztársaságban is kétségtelenül a törvény mi
nősül.56 A törvényi jog szerepe -  az angol statute law-hoz hasonlóan -  egyre növek
szik. Ahol van törvényi szabályozás, ott az az elsődleges,57 sőt egyes nézetek szerint 
ma már az írott jog a legjelentősebb jogforrás.58

Mégis a törvényi jog elvi súlyát csökkenti, hogy a törvény Dél-Afrikában továbbra is 
kivételes jogforrás Dél-Afrika common law-jához, a római-holland joghoz képest, Ki
vétel, mely lerontja ugyan a főszabályt, de egyszersmind amelyet nem lehet a főszabály
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rovására kiterjesztő módon alkalmazni. A törvények értelmezésére nézve nem azok 
„szelleme”, hanem a római-holland jog irányadó, így a törvény hézagait sem lehet ki
terjesztő interpretációval, analógiával kitölteni, hanem ilyenkor a római-holland jogot 
kell alkalmazni.59

Ami az újabb törvényhozás és a római-holland jog viszonyát illeti, a törvények cél
ja nem feltétlenül a római-holland jogi szabályok hatályon kívül helyezése,60 hanem 
olykor a római-holland jog kontroverziáinak eldöntése, vagy homályos kérdéseinek 
tisztázása 61

Végül megjegyezzük, hogy a dél-afrikai törvényhozás -  a judikatúrához hasonlóan 
— szívesen merít a nyugati — elsősorban nyugat-európai — jogokból, olykor igen érde
kes közvetítéseken keresztül. 62

Kiemelkedő jelentőségű fonását képezik a dél-afrikai jognak a bírói döntések, első
sorban a Legfelső Bíróság gyakorlata. Az angol precedensjog szabályai nem érvényesül
nek maradéktalanul,63 továbbá a dél-afrikai jog már csak azért sem tekinthető tiszta 
case law-nak, mert a törvénykezés alapjául -  az írott jogon kívül — nem valami ködbe 
vesző és csak a precedensekben manifesztálódó common law szolgál, hanem a római
holland jog, mely ha nem is írott jog, mégis írásban megtalálható. A bírói jogalkalmazás 
(to find the law) Dél-Afrikában valóban a megfelelő norma -  mégpedig lehetőleg a ró
mai-holland jog megfelelő szabályának -  megtalálását jelenti, nem pedig annak kitalá
lását, mint az e jellegére nézve judge made law-nak nevezhető az angol jogban. A prece
densek szerepe is inkább az, hogy a jog értelmezéséhez nyújtanak támpontot. Ki kell 
emelni még, hogy a római-holland jog modem viszonyokhoz való alkalmazásának 
eszközét éppen a bírói jog jelenti 64 és ilyen értelemben a dél-afrikai judikatúra valami
képpen olyan transzmissziós funkciót tölt be a XVII. sz.-i római-holland jog és a mai 
igények között, mint amilyen szerepet a glosszátorok és még inkább a kommentátorok 
játszottak a maguk idejében.

Venio nunc ad fortissimum — most érkezünk el a legfontosabbhoz, a római-holland 
joghoz, mint jogforráshoz. Dél-Afrika magánjogát általában is szokás római-holland 
jogként emlegetni, szűkebb értelemben azonban római-holland jog alatt a dél-afrikai 
magánjog egyik forrását értjük, mint ahogy a common law is lehet az angol jog szinoni
mája, de egyik forrását is jelentheti. A római-holland jogot, mint jogforrást a törvé
nyek és a bírói jog után szokták említeni, de amint láttuk, a törvények voltaképpen 
csak kivételek a római-holland jog alól, és azokat a római-holland jog szerint kell ér
telmezni, a bírói gyakorlat feladata pedig ma már lényegében nem más, mint a római
holland jog megfelelő alkalmazása. A római-holland jog tehát mégsem nevezhető har
madrangú jogforrásnak, és nem túlzás a fentiek alapján tágabb értelemben magát a dél
afrikai magánjogot is római-holland jognak nevezni.

De mi is ez a római-holland jog? Ismeretes, hogy a római jog művelésének centruma 
Itáliából a XVI. sz.-ban Franciaországba, majd onnan a XVI. sz.-ban -  a hugetnották 
üldözésével és egyúttal Németalföld gazdasági fellendülésével összefüggésben -  Német
alföldre helyeződött, ahol az ún. elegáns jogtudomány a XVII. sz.-ban érte el csúcs
pontját Grotius, Voet, Vinnius, Noodt és mások műveivel. A római-holland jog Dél-Af
rikában lényegében ennek a humanista németalföldi jogtudománynak az irodalmát je
lenti,65 mely elsősorban a jusztiniánuszi törvénykönyveket dolgozta fel, de esetenként 
tekintettel volt a Corpus Iuris Qvilisen kívüli forrásokra is. A római-holland jog irodal-
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mának nincs zárt katalógusa, és — főként az újabb felfogás szerint — nyilvánvalóan oda 
nem tartozó régi tekintélyekre is lehet a jogalkalmazásban hivatkozni, nem létezik to
vábbá lex citationis abban az értelemben sem, hogy az eleve meghatározná, hogy kikre 
kell elsősorban hivatkozni, vagy kinek a véleménye mérvadó kontroverzia esetén. Van
nak persze tekintélyes szerzők, akiknek a nézete -  nevezhetjük ezt talán kifejezetten 
szokásjogi hagyománynak -  nagyobb súllyal bír (Grotius, Voet stb.), és nagyobb te
kintélynek örvendenek a hollandi és általában a németalföldi írók. A hivatkozások 
mindazonáltal esetlegesek.66

A dél-afrikai magánjog következő forrása maga a római jog. Ha egy bizonyos kérdés
ben sem a törvények, sem a precedensek, sem pedig a római-holland jog nem szolgál
nak megoldással, akkor a dél-afrikai bíró visszanyúlhat magához a római joghoz, mint 
szubszidiárius forráshoz.67 A római jogra egyéb esetekben is lehet hivatkozni (amikor 
pl. a római jogi szabály egybeesik a római-holland jogi szabállyal),68 de ez a római 
jognak közvetlen forrásként való felhasználását önmagában még nem jelenti. Arra is 
van ugyanakkor példa, hogy a római jog kivételesen a római-holland jog rovására jut ér
vényesüléshez, és vonatkozik ez kiváltképpen az újabb judikatúrára.69

A hagyományos felfogás Dél-Afrikában azt vallja, hogy az ott alkalmazható római 
jog a jusztiniánuszi római jogot jelenti, mégpedig úgy, ahogyan azt a régi németalföldi 
jogtudósok értelmezték. Egy ítélet némi öniróniával ki is mondta 1949-ben: „we have 
received the Román law as corrupted by the Byzantines”, vagyis „a római jogot úgy 
vettük át, ahogy azt a bizánciak elrontották”.70

A dél-afrikai „bellum iuridicum” azonban nemcsak az angol és a római-holland jog 
között folyik, hanem a római-holland és a római jog alkalmazásának kérdésében is erő
sen megoszlanak a nézetek, sőt az angol jog visszaszorítását követően most már ez a 
„mérkőzés” válhat jelentősebbé. Az előbb említett hagyományos felfogással szemben 
egyesek azt vallják, hogy adott esetben a klasszikus római joghoz és a Corpus Iuris Civi- 
lisen kívül fennmaradt római forrásokhoz is vissza lehet nyúlni, továbbá nem kell fel
tétlenül követni a római forrásoknak a régi németalföldi jogtudósok által elfogadott ér
telmezését. 71

A római jog újkori alkalmazásának történetében mindig is megvolt ez a kettősség a 
„professzorok” és a „praktikusok” között. Az előbbiek mellett az elvi tisztaságon túl 
a legjobb jog megtalálása szól, az utóbbiak a jogbiztonságra hivatkozhatnak. A dél-afri
kai „professzorok” és „praktikusok” vitájában ezenkívül mindkét részről felhoznak 
történeti érveket is, melyek ehelyütt nem részletezhetők.72

A római jog igényes alkalmazása mindenesetre megkövetelné a jusztiniánuszi jog 
előtti anyag, továbbá a modern római jogi szakirodalom figyelembevételét is, amire 
azonban csak nagyon ritkán és esetlegesen kerül sor.73 Ami az utóbbit illeti, abban 
nemcsak a hozzáférhetőség játszik szerepet (míg a Corpus Iuris Civilis esetében fel tud
ják használni annak teljes angol és német fordítását, a francia és olasz nyelvű -  igen je
lentős -  szakirodalmat nyelvi okokból már nehezen olvassák),74 hanem az, hogy a mo
dem irodalom tanulmányozása egyrészt alapos római jogászi felkészültséget igényel,75 
másrészt az interpolációkutatás eredményei aláássák a római-holland jog számos téte
lét76 amellett, hogy gyakran csak hipotézisek szintjén állnak.77 A tételes jog alkalma
zására tehát ez az irodalom nem nyújt megfelelő alapot, nóta bene, célja nem is az.
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A római jogi szakirodalom mégis segítségére lehetne a dél-afrikai jogászoknak. Azok
ban az esetekben, amikor a jusztiniánuszi szövegekből sem lehet világosan kideríteni a 
római jogi álláspontot, ez a segítség nemcsak hasznos, hanem egyenesen szükséges is. 
Ha pedig a szakirodalom megnyugtatóan (bizonyító erővel) fel tudja tárni a jusztiniá
nuszi jog előtti -  esetleg kontroverz -  álláspontot, akkor az alternatívák bemutatása 
révén bővítheti a dél-afrikai bírói döntési körét.78

Valójában a dél-afrikai judikatúra általában nem szívesen nyúl vissza a római joghoz, 
mert az túl nagy fáradságot igényelne, és ráadásul sokszor a felkészültség is hiányzik 
hozzá.79 Ily módon a „professzorok” irányzatáról írva a szót nem kell okvetlenül 
idézőjelbe tenni.

Ha még a római jog alapján sem lehet a konkrét ügyben megoldást találni, a bíró hi
vatkozhat a mai tételes jogokra, elsősorban a holland, francia, nyugatnémet, svájci, 
osztrák jogokra és az angolszász jogokra.80 E jogokat azonban már — szemben a római 
joggal — nem tekintik a dél-afrikai jog szubszidiárius forrásainak, hanem ezek mint a 
jogösszehasonlítás forrásai jönnek figyelembe az — úgy tűnik — szabadon mérlegelő 
bíró döntésének megalapozásához.81

Anélkül, hogy a dél-afrikai magánjog dogmatikájának tárgyalásába bocsátkoznék, 
felmerül a fentiek alapján a kérdés, hogy milyen helyet tölt be általában véve — tehát a 
vázolt közvetlen szubszidiárius alkalmazáson túl — a római jog a mai dél-afrikai magán
jogban? Megegyezik az irodalom abban,hogy a magánjog rendszerét, elveit, kereteit a 
római-holland jog, tehát végsősoron a római jog jelenti. 2 Éppen ezért a dél-afrikai ma
gánjog a gaiusi Institutiók rendszerében tárgyalható,mutatható be.83 Hiányzik pl. az ál
talános rész, nem önálló a családjog és a munkajog.84 A személyi jog és a dologi jog 
ngyrészt a római jogot követi,85 a kötelmi jog is római jogi alapon áll,86 de a kereske
delmi és iparjog angol, a csődjog holland hatás alatt fejlődött,87 és az egész kötelmi 
jogra nézve erősnek mondható az angol jog hatása.88 Az öröklési jogban a holland és 
részben az angol jog tekintélyes részben háttérbe szorítja a római jogot,89 a perjog pe
dig — a végrehajtási eljárás egyes szabályaitól eltekintve90 — teljesen angol mintákat 
követ 91

Ehelyütt is szeretném hangsúlyozni, hogy mindezekben a területeken nem az angol 
és a holland jog mai hatásáról, hanem korábbi recepcióról van szó, mellyel szemben az 
utóbbi időben egyre inkább a római-holland, vagy esetleg a „tiszta” római jog alkalma
zása kerül előtérbe 92

r v .

Áttekintésünk után felmerül az az általános kérdés: vajon milyen okokra vezethető 
vissza, hogy a dél-afrikai magánjogot a mai napig sem kodifikálták, és mi várható a jö
vőben?

Dél-Afrikában a kodifikáció gondolata már 1779 óta több ízben felmerült. Hol erő
sebben, hol kevésbé erősen követelték a szerteágazó, nehezen áttekinthető joganyag 
redezését, és ilyen törekvések ma is megnyilvánulnak.93

A kodifikáció elmaradását a XIX. sz.-ra nézve egyes nézetek a felvilágosodás eszmé
inek be nem fogadására, végső soron tehát a konzervativizmusra vezetik vissza.94 Nem
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világos, hogy mi volt a szerepe az angol jog kodifikádóellenességének a brit uralom 
idején a kodifikááó elmaradásában, mindenesetre az bizonyos, hogy az angolok a dél
afrikai jog kodifikálását nem ösztönözték. Az angol jog befolyásától való félelemnek 
ugyanakkor a kodifikációt kellett volna ösztönöznie, amely konzerválva a római-hol
land jogot megőrizte volna azt a további „elangolosodástól”.95

A kodifikááó hívei a joganyag rendezésének igényén túl ma is hivatkoznak arra, 
hogy a római-holland jog idegen befolyástól való megőrzése érdekében lenne szükség 
annak kodifikálására, és ebben kétségtelenül igazuk van.96 Csakhogy a kodifikááó ép
pen attól a sajátosságtól fosztaná meg a dél-afrikai jogot, amelyhez a dél-afrikai jogá
szok még a római-holland jogi hagyománynál is makacsabbul ragaszkodnak évszázadok 
óta, ti. attól, hogy a bíró a törvények adta viszonylag tág körben az adott ügynek meg
felelően válassza ki a legcélszerűbb megoldást. Ez ugyan nagyobb felkészültséget és na
gyobb munkát igényel, mint a kódexek alapján történő ítélkezés, azonban a rugalmas, 
igazságos jogalkalmazást a kódexek által megmerevített jogon alapuló judikatúránál 
éppúgy sokkal jobban szolgálhatja, mint a jognak a gyakorlaton alapuló, az élet igé
nyeit helyesen követő fejlesztését. A kodifikááó ellenzői jobban féltik a dél-afrikai 
jogot az életidegenné, merevvé válástól, mint az idegen hatásoktól, és a kodifikációt 
követelőket lustasággal vádolják.97

A kodifikááó körüli jogi háború állása hosszú idő óta és a belátható jövőt tekintve 
is egyértelmű: bár a kísértés nagy, az uralkodó — a tudományban pedig kizárólagosan 
érvényesülő — álláspont elveti a kodifikááó gondolatát, így az ellenzéknek meg kell 
elégednie kisebb részterületek joganyagának — részint már megvalósult — kodifikálá
sával.98

A római jog dél-afrikai érvényesülését újabban mégsem a kodifikááó által az idegen 
behatásokkal szemben nyújtható védelem hiánya fenyegeti, hanem az, hogy a klasszikus 
kultúra Dél-Afrikában is -  jóllehet ott jelentős hagyományokkal rendelkezik -  foko
zatosan teret veszít. A kodifikálatlanság e tendenáa veszélyes kihatásait persze csak 
erősíti.99

A dél-afrikai magánjog kétségtelenül a világ jogfejlődésének egyik legsajátosabb, leg
érdekesebb és ugyanakkor rendkívül értékes és sok tanulsággal szolgáló képződménye. 
Sajnálatos, hogy ez a gazdag hagyományokra épülő, az ókori római jog, az angolszász 
jog és a kontinentális európai jogok sok értékét ötvöző jogi felépítmény egy olyan tra
gikus módon megosztott és válságba jutott társadalmi alakulat részeként működik, 
hogy a jövőbeli sorsa felett ijesztővé váló társadalmi környezete miatt kell talán mégis 
leginkább aggódni.

Jegyzetek

* Arról, hogy itt nem valamiféle megélénkült egyoldalú propagandáról van szó, bárki könnyen 
meggyőződhet, ha belepillant a tekintélyes nyugati lapokba és folyóiratokba. Figyelemreméltó, 
hogy újabban a nyugati nagyhatalmak is erélyesen, olykor szankciókkal fenyegetve vagy élve kö-

2 vételik a faji elnyomásnak legalább a mérséklését.
Ld. The New Encyclopaedia Britannica, 15. kiad. 17. köt. 70. old.

3A római jogra, mint hatályos jogra a legnagyobb „csapást" közismerten a német birodalmi Polgári 
Törvénykönyv 1900. január 1-én történt életbe lépése jelentette. A teljessség igénye nélkül je
gyezzük meg, hogy Brit Guayanában 1917-ig. Görögországban 1946-ig hatályos volt a római jog.
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továbbá Spanyolországban, San Marinóban, a La Manche csatorna brit (de nem Angliához tar
tozó) szigetein. Skóciában, Quebecben, Argentínában, Zimbabwében, Botswanában, Szváziföl- 
dön, Lesothóban, a dél-afrikai uralom alatt álló Namíbiában és antarktiszi területen, továbbá 
Sri Lankában a mai napig is hatályban van -  jóllehet többnyire szubszidiárius jelleggel -  a ró
mai jog.

jellemző e vonatkozásban, hogy azokban a ritka esetekben, amikor római jogi folyóiratban a 
dél-afrikai jogról szóló cikk jelenik meg, a szerzők a téma miatt majdhogynem mentegetőzni 
kényszerülnek, sőt a Revue intemationale des droits de l’antiquité azzal a kommentárral közölt 
egy ilyen cikket, hogy mivel annak témája túllépi a folyóirat kereteit, közzétételére csak kivéte
lesen és azért kerül sor. mert kapcsolatos a római jog kodifikálásának problémakörével, ld. Bosch, 
M. J  H'.: Quelques remarques sur le systeme du droit romaino-hollandais et ses rapports avec le 
droit romaino-hollandais et ses rapports avec le droit romain et avec les problemes de la codific- 
ation. RIDA 4 (1957), 239. old. Maguk a szerzők természetesen meg vannak győződve arról, 
hogy a dél-afrikai magánjog figyelemmel kisérése feladata egy római jogásznak, ld. Kaser, M.: Das 
römische Recht in Südafrika. ZSS Rom. Abt. 81 (1964), 30. old., sőt Bosch szerint a dél-afrikai 
magánjog „támogatása" (ennek módja nem világos) minden római jogász és jogtörténész köteles
sége (Bosch: id. mű 252. old.). A hagyományos római jogi folyóiratoknál bizonyos értelemben 
nyitottabb nápolyi INDEX már fenntartás nélkül közölte az elismert pretoriai római jogász, War- 
melo cikkét (Warmelo, P. van: Le droit romain en Afrique due Sud. INDEX 3 (1972). de itt in
kább a szabályt erősítő kivétellel van dolgunk.

5Pl. Dávid csak egészen érintőlegesen, Fikentscher pedig egyáltalán nem foglalkozik e témával 
(Dávid, R.: A jelenkor nagy jogrendszerei, Bp. 1977.; Fikentscher, W.: Methoden des Rechts. 
I-V . Tübingen, 1975-1977.); Eörsi Gyula: összehasonlító polgári jog (Bp., 1975) c. művében 
számos helyen hivatkozik a dél-afrikai jogra, de behatóbb elemzésre, értékelésre ő sem vállalko
zik, ami persze összefügg áttekintésének rendkívül széles körével.

\'Zimmermann, R : Das römisch-hoUandische Recht in Südafrika. Darmstadt, 1983. XV 1*222 p. 
Zimmermann: id. m. 5. old. (A többi felhasznált munkára csak eltérés vagy Zimmermann „hall- 

tása” esetén hivatkozom.)
zimmermann: id. helyen, Dannenbring, R.: Heutigcs römisch-nollandisches Recht. Zeitschrift für 
Rechtsvergleichung 7 (1965), 58. old.; Warmelo (id. m. 132. old.) szerint Holland és Zéland tar-

l l Hahlo, H. R .-Kahn, E.: The South African Lcgal System and its Background. Cape Town -  
Wynberg -  Johannesburg, 1968. 572. old., éppen ezzel magyarázzák a hollandi jog életbelépte- 
tését.
Az elnevezés Simon van Leeuwen 1664-ben megjelent művének címéből ered (Bosch: id. m. 240. 
old.; Dannenbring: id. m. 56. old.). A római-holland jog elnevezés szerencsésebb az angol kifeje
zésnél (Roman-Dutch law), mely utóbbiból nem derül ki, hogy nem az egész Németalföld, ha-

'Zimmermann: id. m. 6. old.; Dannenbring: id. m. 58. old. Ld. azonban Hahlo-Kahn: id. m. 572.

nősen: Z4U. oiu. uei-/\iriKa. pomosauuan eKKor meg rokföld lakossága kezdetben elsősorban a 
holland bevándorlókból, a búrokból (boer = paraszt) tevődik. A dél-afrikai fehér lakosságnak ma 
is a többségét (kb. 60%-át) alkotó búrok eredetileg a XVII. sz.-i hollandi nyelvjárásokat beszél
ték, az anyaországtól való elszakadás, földművelő életmódjuk és elszigeteltségük miatt azonban 
nyelvük fokozatosan elvált és erősen leegyszerűsödött. 1570 után nyerte el modern formáját 
(fokföldi holland nyelv), 1860-tól kezdve írott nyelvként is önálló, 1918 óta pedig hivatalos 
nyelv (afrikaans nyelv).
Zimmermann: id. m. 7. sk. old.

°Bosch: id. m. 242. old.; Hahlo-Kahn: id. m. 575. old. Hozzátehetjük, hogy a további terjeszke
déssel párhuzamosan a római-holland jog területi hatálya is tovább terjedt, ld. Kaser: id. m. 10. old.

tományok jogát alkalmazták. 
Dannenbring: id. helyen. 
Eörsi: id. m. 177. old.

t i  o  i ' . . ; . .. c- . ' n , .
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Zimmemann: id. m. 7. old. Jól példázza ezt Guayana jogtörténete. E terület egy részét az ango
lok a napóleoni háborúkat követően visszaadták Hollandiának (Suriname), ahol nemsokára élet
be lépett a holland PTK.míg Brit Guayanában a római-holland jog még egy évszázadot megért, 
ti. 1917-ig, amikor is a common law váltotta fel. Vö.: Varga Csaba: A kodifikáció, mint társadal
mi-történeti jelenség. Budapest, 1979. 238. old.

uDannenbring: id. m. 59. old. Az anyagi büntetőjog Bosch szerint (id. m. 248. sk. old.) az angol 
hatás ellenére is a régi holland büntetőjogon alapul. Hahlo és Kahn azonban az angol -  enyhítő 
-  módosításokat emelik ki (id. m. 576. old.).

^Zimmermann: id. m. 8. old.
^Dannenbring: id. m. 59. sk. old.

Kaser: id. m. 13. old.; Eörsi (id. m. 181. old.) valószínűleg erre gondol, amikor az eljárásjogi esz
közök elsődleges szerepét említi.

^Zimmermann: id. m. 11., 13. old.
Úgy tűnik, bár erről szerzőink expressis verbis nem szólnak, hogy az angol jog szubszidiárius jog
ként lett volna csak alkalmazható. Kaser a római jog németországi, 1495 utáni -  a szubszidiárius 
jelleget messze meghaladó -  alkalmazásához hasonlítja az angol jog előretörését Dél-Afrikában 
(id. m. 14. old.). Az angol jog az utóbbi évtizedekben egyébként már szubszidiárisan sem jön fi
gyelembe, és csak egészen kivételesen hivatkoznak rá, Id. Zimmermann: id. m. 35., 72. old.

°Bosch: id. m. 244. old. Elősegítette az angol szellemű értelmezést, hogy 1822 óta Dél-Afrika hi
vatalos nyelve az angol, és a római-holland jog terminológiájának a tökéletlen angolra fordításá
val a fogalmak értelmezése is elkerülhetetlenül megváltozott. Jó példa erre a római eredetű vi- 
tiosa possessio átértelmezése az angol vicious possession részben petitorius tartalmának megfele
lően. melyet azonban újabban ismét az eredeti római értelemben alkalmaznak. Id. Zimmermann: 
id. m. 14.. 157. old.
Zimmermann: id. m. 15. old.

^  Bosch: id. m. 244. old.
^  Bosch: id. helyen.

j*Zimmermann: 35. old.
1 Zimmermann: 16. sk. old.
^Zimmermann: 15. old.

V'M ser: 10. old.
Zimmermann: 16. sk. old. A dél-afrikai jogászok a XVIII. sz.-ban még jórészt a leideni jogi karon 
végeztek (Bosch: id. m. 241. old.), az angol uralom idején azonban megszakadt ez a kapcsolat is 
az anyagországgal, később pedig a holland magánjog kodifikálása tette bizonyos értelemben 
szükségtelenné a hollandiai jogi stúdiumokat.

^5Már a XIX. sz. közepén létrejönnek az ország belső részeiben a búr köztársaságok (Zimmermann: 
id. m. 20. old.), melyeket az angolok elől északra húzódó telepesek alapítottak (Dannenbring: id. 
m. 60. old.). Ezek általában a római-holland jogot alkalmazták, így a belőlük és Fokföldből ké
sőbb létrejövő Unió joga is többé-kevésbé egységes lett (ld. bizonyos eltérésekkel Zimmermann: 

j . id .  m. 23. old.; Dannenbring: id. m. 61. old.; Bosch: id. m. 246. old.).
°Dannenbring (id. m. 61. old.) szerint éppen a Dél-Afrikai Unió megalakulása indította el az an
gol joggal szemben ható tendenciát. Hahlo-Kahn: id, m. 586. old. szerint 1910 után egy-két év
tizedig még „kedvező" volt az angol jog megítélése. Érthetetlen ezért az az álláspont, mely sze
rint az 1920-as évektől kezdve azért kapott új impulzust a kodifikációra való törekvés, mert a 
Brit Nemzetközösségen (nóta bene: 1931-ig még a Brit Birodalmon!) belül a dél-afrikai római- 

.^holland jogot az angol jog elnyelésével fenyegette volna, ld. Varga: id. m. 185. old. 71. j. 
Zimmermann: id. m. 35. sk. old. Szerzőnk a „bellum iuridicum”-ról sajnos igen keveset ír. Az is 
csak egy általa lábjegyzetben idézett mű címéből derül ki. hogy a puristák, a „szennyezők” (pol- 

jglutionists). és a pramatikusok állnak szemben egymással (id. m. 72. old. 164. j.).
Dannenbring: id. m. 64. old. A rabszolgaságot az angolok törölték el 1833-ban (Hahlo-Kahn: id. 

3 _m. 577. old.). Ugyancsak angol rendelet ismerte el a színesbőrű lakosság egyenlő jogait 1828-ban. 
^Zimm erm ann: id. m. 27. old.

Zimmermann: id. helyen.
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**Kaser: id. m., Bosch: id. m., Hahlo-Kahn: id. m., Dannenbring: id. m., Warmelo: id. m. Érthetet
len különösen Kaser hallgatása, akinek viszonylag terjedelmes cikke több esetben a jogfejlődés 
társadalmi tényezőire is rámutat, és egyébként ő tűnik a legelmélyültebbnek, amit nem csupán 
az élő római jogászok talán legnagyobbikának páratlan kvalitásai magyaráznak, hanem az a kö
rülmény is, hogy Kaser néhány hónapot vendégprofesszorként Dél-Afrikában töltött, és éppen ez 
inspirálta őt cikke megírására.

Dies gilt ohne weiteres für die Bevölkerung dér Republik SUdafrika, soweit sie europaischer 
Herkunft sind. Die Gesamtbevölkerung Südafrikas setzt sich jedoch (!) aus Menschen sehr ver- 
schiedener Herkunft und Kultur zusammen. Das Land beherbergt (kiemelés tőlem -  F. A.) in- 
nerhalb seiner Grenzen ganze Völkerschaften nichteuropaischer Abstammung, wie etwa die 
Buschmanner und verschiedene Bantustamme.” (Dannenbring: id. m. 63.)
Encyclopaedia Britannica. 15. kiad. 17. köt. 67. Hahlo és Kahn megfogalmazásából („Nőt ev- 
eryone in South Africa falls in every respect under the Roman-Dutch law.” -  id. m. 579. old.) 
sem tűnik ki a statisztikai tények figyelembevétele.
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47 
4s;
491
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Révai Nagy Lexikona V. köt. 383. old. 
Borsi: id. m. 100. old.
Dávid: id. m. 30. old.
Dávid: id. m. 68. old.

52
53

'Zimmermarm: id. m. 9. old., Dannebring: id. m. 57. old. (ő tulajdonképpen azt vallja, hogy a dél
afrikai jog ma már se nem római, se nem angol, hanem sajátosan dél-afrikai).
Warmelo: id. m. 135. old.

'Kaser: id. m. 27. old.
Maga a romanista Warmelo is azt úja. hogy az angol jog rendszerének nagymértékű bevezetése, 
mely részben káros hatással járt, aláaknázza a római-holland jog szellemét (id. m. 142. old.). „Jó
tékonynak., nevezi az angol jog hatását Hahlo-Kahn: id. m. 590. old.
Warmelo: id. m. 132. old.

'Kaser: id. m. 11. old. és az ott idézett úodalom.
Minden bizonnyal ennek tulajdonítható, hogy Gaius a római jog forrásait felsorolva nem említi a 
consuetudót, bár Brósz Róbert-Pólay Elemér: Római jog. Budapest, 1984. 67. old. szerűit Gaius 
felsorolása épp ezért hiányos. A szövegben kifejtett felfogásomat erősíti meg Brósz Róbert: Die 
Rolle dér Gewohnheit (des Gewohnheitsrechtes) im Laufe dér Entfaltung Entwickelung dér 
longi temporis praescriptio(nes). In: Studia in honorem Velimúii Pólay septuagenarii. Szeged, 
1985. 141. skk.

'Zimmermarm: id. m. 45. skk. old. Ugyanakkor egy dél-afrikai szerző a szokásjogot a törvény 
után a második helyen említi, majd harmadikként a búói döntéseket, ld. Willie, G.: Principles of 
South African Law. Cape Town, 1961. 46. old., idézi Kaser: id. m. 11. old.). Az ily módon kü
lön tartott szokásjogot Kaser (id. helyen) csak elméleti jelentőségűnek tekinti, és aligha valószí
nű, hogy erre a búói döntésektől elvonatkoztatott szokásjogra gondol Bosch, amikor azt mond
ja, hogy éppen a szokásjog alakította ki a dél-afrikai magánjog sajátos rendszerét (id. m. 241. 
old.). Hahlo-Kahn: id. m. 302. old. a szokásjogot a törvényi és a precedensjog után említi, és an
nak mint alkalmanként búóilag elismert szokásoknak, nem tulajdonít különösebb jelentőséget. 
Sajnos egyik szerző sem tárgyalja a kérdést a kellő részletességgel és világossággal.
A törvényhozás székhelye -  ebben kétségtelenül bizonyos demokratikus hagyományt kell lát
nunk -  Fokváros, tehát nem azonos a közigazgatási, kormányzati székhellyel (Pretoria). Egyéb
ként a Legfelső Búóság egy harmadik városban, Bloemfonteinben székel, aminek szintén garan
ciális jelleget tulajdonítanak. Ennek jelentőségét nem kell túlértékelni. Végül is Dimitrov perére 
is azért került sor Lipcsében, mert a „független” búodalmi törvényszék nem a fővárosban, Ber
linben, hanem Lipcsében székelt.

55

56

sZimmermann: id. m. 45. old.
Warmelo: id. m. 152. old. Ellenkezőleg Zimmermann: id. helyen.
Hahlo-Kahn: id. m. 592. old. (statutes create islands in the sea of the common law”), Kaser: id. 
m. 11. sk. old. Kasért egyébként a dél-afrikai törvények nyelvezete a késő köztársaságkori római 
törvények nehézkes bőbeszédűségére emlékezteti.
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60Erre elsősorban a már régóta elavult római jogi szabályok (pl. 1971-ben a senatusconsultum Vel- 
leianum) esetében kerül sor, ld. Zimmermann: id. m. 86. old. Kaser az említett módosítást már 
15 évvel korábban megjósolta, de megjegyezte, hogy nem ezek a változások veszélyeztetik a dél
afrikai magánjog római jellegét (id. m. 27. old.).

2̂Zimmermann: id. m. 75. old.
A lakástulajdont szabályozó 1971. évi törvény izraeli, francia és nyugatnémet megoldásokat vett 
át, az utóbbiakat részben Uj-Dél-Wales-i közvetítéssel, ld. Zimmermann: id. m. 183. sk. old. 
Zimmermann: id. m. 54. old., Kaser: id. m. 12. sk. old.
Kaser: id. m. 13. old.
Mielőtt ellentmondásba kerülnék önmagámmal, szeretném megjegyezni, hogy ma Dél-Afrikában 
a római-holland jog nem jelenti azt a római-holland jogot, melyet fentebb mint Holland tarto
mány jogát említettem, az a római-holland jog ugyanis már régóta a jogtörténethez tartozik, míg 
a dél-afrikai római-holland jog mind szőkébb, mint tágabb értelemben véve élő jog. Mindazon
által nem tűnik ki világosan az irodalomból, hogy a régi németalföldi (és hollandi) törvények -  
a családi és az öröklési jogban ma is jelentősek V. Károly és II. Fülöp rendeletéi (ld. Zimmer
mann: id. m. 6. old., Dannenbring: id. m. 72. old.) — közvetlenül, mint az írott jog forrásai, vagy 
pedig a római-holland jog (mint jogtudósi irodalom) közvetítésével, vagy esetleg szokásjogi ala- 

^ p o n  vannak hatályban.
Zimmermann: id. m. 58. skk. old., Kaser: id. m. 2. skk. old. A római-holland jog irodalma, mint 
általában a régi irodalom, latin nyelvű, és azt ma már főleg angol és afrikaans fordításban olvas-

67sák
Zimmermann: id. m. 65. sk. old., Hahlo-Kahn: id. m. 580. old., Kaser (id. m.) itt ellentmondás
ba keveredik önmagával. Míg ugyanis először azt mondja, hogy más szabály hiányában nyúlnak 
vissza a római joghoz (16. old.), utóbb azt állapítja meg, hogy mivel a római-holland jogirodalom 
a római forrásokat teljessségre menően feldolgozta, a közvetlen római jogi hivatkozásokat nem 
a római-holland jog „hézagai" indokolják (18. old.). Az ellentmondás elvileg úgy oldható fel, 
hogy amennyiben nem találják meg a római-holland szabályt (bár az létezik), előveszik a Corpus 
Iurist. Kérdéses mindazonáltal, hogy a római jog forrásaiban könnyebben igazodik-e el a dél-af
rikai jogász, mint a római-holland jogban.

^Kaser: id. m. 19. old. 70. j.
Kaser: id. helyen. Zimmermann (id. m.) ilyesmiről nem ír. A szövegben kifejtettekre tekintettel a 
római jog mai dél-afrikai érvényesülésére is vonatkoztatható az a híres maxima, melyet Papinia- 
nus a praetori jog szerepéről mondott és amelyet így fogalmazhatnánk át: In Africa Meridionali 
iure privati gratia, vagyis: Dél-Afrikában a római jogot a magánjog (érvényesülésének) segítése, 

^^kiegészítése vagy javítása céljából alkalmazzák.
Zimmermann: id. m. 66. old. Ezen a nézeten van Hahlo-Kahn: id. m. 581. sk. old.
Kaser: id. m. 20. sk. old. Zimmermann (id. m.) a problémáról megint csak hallgat. 

y^Kaser: id. m. 20. old.
A német pandektistákra még hivatkoznak, de a mai romanistákra csak elvétve (pl. Kaserre), még 
ha dél-afrikaiak is (pl. Warmelo), ld. Zimmermann: id. m. 66., 70. old.

£ Kaser: id. m. 17. old.
Warmelo (id. m. 140. old.) hangsúlyozza, hogy a dél-afrikai bírák nem római jogászok, és az 
újabb generációknak már a klasszikus műveltsége is igen hézagos. 

bZimmermann: id. m. 66. old.
78,Kaser: id. m. 21. old.

Kaser: id. m. 21. sk. old. Feltehetően erre vonatkozik Bosch felhívása a romanistákhoz a dél-afri
kai jog támogatására (id. m. 252. old.).
Warmelo: id. m. 140. old.
Kaser: id. m. 16. old. Régebben ebben a körben az angol jogot emelték ki (Kaser: id. helyen,
Bosch: id. m. 252. old., Dannenbring: id. m. 61. old.), de az utóbbi időben a bellum iuridicum 
többé-kevésbé eldőlvén a judikatúra a kontinentális jogokat részesíti előnyben, ld. Zimmermann: 
72. old.
Kaser: id. m. 16. old., Zimmermann: id. helyen.

85



82
83

84

85

86
87
88 '

89'

90
91
92

93

Bosch: id. m. 246. old., Kaser: id. m. 26. old.
Kaser: id. m. 27. old. Zimmermann (id. m.) kevéssé védhető módon a BGB rendszerében tárgyal
ja a matériát. Danncnbring (id. m.) azonban az institutio-rcndszert követi.
Dannenbring: id. m. 63. old. Ugyanakkor önálló és fejlett a bányajog, amit a gazdasági háttér ki
elégítően magyaráz.
Zimmermann: id. m. 75. old., Dannenbring: id. m. 68. old. A dologi jogra nézve Zimmermann 
(id. m. 150. old.) a germánjogi elemek nagy jelentőségére utal.
Zimmermann: id. m. 124. old., Kaser: id. m. 26. old., Bosch: id. m. 247. old.
Bosch: id. helyen.
'Dannenbring: id. m. 75. old., Zimmermann: id. m. 96. old.
Zimmermann szerint mindazonáltal sok római szabály is megőrződött (id. m. 185. old.), Kaser 
szerint a rendszer lényegében római (id. m. 26. old.), míg Bosch (id. helyen) és Dannenbring (id. 
m. 71. old.) a holland hatást emeli ki.
'Bosch: iá. helyen.
Dannenbring: 63. old.
Maga a törvényhozás hozta vissza a római jogot a kötbért tiltó korábbi angol szabállyal szemben 
(Conventional Penalty Act, 1962.), míg a laesio enormis esetében a római-holland jog rovására 
érvényesül újabban az eredeti római jogi szabály (ld. Kaser: id. m. 15., 19. old. 70. j.), és számos 
egyéb példa is említhető.
Bosch: id. m. 250. skk. old. Nem helytálló Varga Csaba közlése, mely szerint csak a XIX. sz.-tól 
merült volna fel Dél-Afrikában a kodifikáció gondolata, az a megállapítása pedig túl sommásnak 
tűnik, miszerint a kodifikáció gondolatát mindig csírájában elfojtották (ld. Varga: id. m. 185.

í  Kaser: id. m. 3. old. 
i” Vö. Varga: id. m. 238. old.
^Zim m erm ann: id. m. 73. old. Vö. Kaser: id. m. 28. old., Bosch: id. m. 251. old.

Kaser: id. m. 27. sk. old., Bosch: id. m. 251. old. Varga is lényegében így vélekedik, amikor a ko- 
difikáció-ellencsség fő indokát a bírói szabadsághoz való ragaszkodásban látja (id. m. 185. old.). 
A merev tételes jog veszélyére ld. Jhering, R.: Gcist des römischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Entwicklung. Leipzig, 1866. I. 33. old.
Zimmermann: id. m. 27. sk. old., Bosch: id. m. 252. old.

yKaser: id. m. 29. sk. old. Igen sötét színben ábrázolja e problémát Warmelo, aki a mai dél-afrikai 
jogot a hanyatló bizánci korszakhoz hasonlítja, nyelveket nem ismerő epigonokról és a római jog 
háttérbe szorulásáról panaszkodik (id. m. 140. old.). Nem látja a helyzetet „veszélyesnek” 
Hahlo-Kahn: id. m. 592. old.
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