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Bevezetés

Jelen előadás célja — már címéből következően is — a 
pandektisztika felelősség-koncepciójának bemutatása. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a pandektisták e témával kap
csolatos, már önmagukban is hatalmas munkáinak az ismer
tetése köteteket tölthetne meg. Éppen ezért csupán néhány 
szempontra kell szorítanunk vizsgálódásainkat. Az. írás cél
ja egyrészt annak elemzése lesz, mennyiben rekonstruálták 
a XIX. század német jogtudósai a római jog — elsősorban a 
jusztiniánuszi kodifikáció — felelősségi rendszerét, illetve 
mennyiben tudlak túllépni azon, másrészt pedig az így meg
alkotott felelősség-koncepció milyen mértékben volt adek- 
vát a XIX. századi német viszonyokkal, képes volt-e követ
ni a bekövetkezett gazdasági és társadalmi változásokat.

A fenti szempontok mindenképpen szükségessé teszik az 
írás első részében a pandektisztika kialakulása, fejlődése 
társadalmi és tudományos hátterének a rövid felvázolását. 
Ennek a felemás fejlődésnek az ismeretében válik esak iga
zán érthetővé ugyanis a pandektisztika felelősség-koncep
ciójának sajátos jellege.

Dogmatikai szempontból ugyancsak rendkívül fontos a 
„Schuld und Haflung" problémájának előzetes tisztázása. A 
Schuld és a Haflung mibenlétének elemzésén túl igen lé- 
nyegcs annak megvilágítása, mennyiben tekinthetők ezek a 
jogintézmények sajátosan germán jogi jellegűeknek, s 
mennyiben élnek tovább a pandektisztika képviselőinek 
munkásságában.

A fentieket követi a pandektisztika legjelentősebb alakjai 
felelősség-koncepciójának a bemutatása. Annak a Löhr, 
Hassc,Savigny állal elindított fejlődésnek a taglalása, mely
nek során a szigorúan következetes forrás-exegézis eredmé
nyeként létrejön a jusztiniánuszi kodifikáció alapvetően 
szubjektív felelősségi rendjének gyakorlatilag minden ob
jektív elemétől „megtisztított" modern változata.

A pandektisztika kialakulása és fejlődése 
a történeti események és 

a társadalmi változások tükrében

A XIX. század Németországot a már évszázadok óta tartó 
széttagoltságban találta. Mint azt Bibó István kifejti, ez a 
megosztottság volt a német történelmi fejlődés legsúlyo
sabb tehertétele. Mégis az 1800-as évek elejétől már jól 
érzékelhetőek a gazdasági alapban bekövetkezett változá
sok. A korábbi évtizedekben a legfejlettebb nyugat-európai

államokban — elsősorban Angliában, Hollandiában — be
következett viharos fejlődés — a demográfiai hullám, a 
gyarmatszerző háborúk kiterjedése, a mezőgazdasági nagy
üzemek létrehozása, a korszakalkotó műszaki találmányok 
megjelenése, a manufaktúrák gyárakkal való felváltásának 
folyamata — nem maradhatott hatás nélkül a német viszo
nyokra sem, s eme külső hatásoknak a belső fejlődéssel való 
találkozása szükségszerűen hozta létre egy nagyobb gazda
sági egység követelményét, azaz egy egységes német állam 
létrehozásának követelését.

E küzdelem élére a polgárság állt, amelynek elsődleges 
érdeke volt, hogy a széleskörű áruforgalmat, kereskedelmet 
akadályozó vámok, feudális kiváltságok, a partikuláris mér
tékrendszerek és a szétforgácsolt jogi szabályozás meg
szűnjenek, s helyükbe egy egységesen szabályozott össz- 
nemzeti piac és ennek politikai megfelelője, egy egységes 
állam kerüljön.

Azonban a fenti átalakulás még Angliában sem ment vég
be akadálytalanul, még kevésbé voltak meg ennek szüksé
ges feltételei Németországban. A középkori tőkefelhalmo
zás jelentősen elmaradt a határaitól nyugatabbra fekvő 
egyes államokkal való összevetésben. Ennek következtében 
a polgárság sem képviselhetett akkora politikai erőt, mint 
például Angliában. A nem-polgári erők bekapcsolódása az 
átalakulásba ellentétesen játszódott le az Elbától nyugatra 
és az Elbától keletre, főképp Poroszországban. Míg Angli
ában a nemesség korszerű, gépesített nagyüzemeket hoz 
létre, és bekapcsolódik a polgári átalakulásba, addig Porosz- 
országban kialakulnak a junkerbirtokok. A porosz arisztok
rácia tehát sok feudális vonási átmentve inkább szembenálll 
a polgári átalakulással, mintsem segítette volna azt. A las
san formálódó munkásosztály érdekei kezdettől lógva el
lentétesek voltak a polgárságéval — bár a feudalizmus ma
radványainak felszámolásában ők is érdekelve voltak — , 
így ez a polgárságot egy, a feudális arisztokráciával való 
kompromisszum irányába lökte, amely már eleve lehetet
lenné tette a következetesen végigvitt polgári forradalom 
lehetőségét. A korabeli államelméletre, a tudomány köz
pontjaira, az. egyetemekre is rányomta bélyegét egyfajta 
feudális elemekkel tarkított bürokratizmus.

A németországi helyzetre robbanásszerűen hatottak a Iran- 
cia forradalmi események. Ennek első reakciója fegyveres 
összefogás volt a forradalom letörésére, de ennek sikertelen
sége után, s főképp Napóleon uralma idején már érezhetővé 
váltak a polgári forradalom erjesztő hatásai a német polgárság 
körében, elsősorban a gondolkodásban és a filozófiában. A
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Napóleon védnöksége alatt létrejön Rajnai Szövetség álla
mai pedig megtettek az első lépéseket a polgári átalakulás 
felé, de ez az út, mivel túlságosan is Napóleon személyéhez 
kapcsolódott, ekkor még nem volt járható.

A fordulatszerű változás lehetősége 1848-ban tűnt elérke
zettnek, de Poroszország és Ausztria támogatásának hiányá
ban ez a kísérlet is zátonyra futott. Igen szemléletesen ír 
erről Engels: „Az ipari és a kereskedelmi kapitalizmus osz
tálya Németországban súlyosabb vereséget szenvedett, mint 
bármely más országban, először minden egyes német állam
ban legyőzték, megalázták, kiűzték a hivatalokból, majd a 
központi német parlamentben lecsaptak rá, megszégyenítet
ték és kigúnyolták.”

Ilyen történeti és társadalmi körülmények között lépett 
színre a század elején a pandektisztika, amely már születése 
pillanatától kezdve egészen napjainkig az ellentétes véle
mények, viták kereszttüzében állt. Egyik oldalról elismer
ték, másik oldalról bírálták jogászok, politikusok, filozófu
sok, művészek és költők egyaránt. Németország határain 
kívül éppúgy talált lelkes hívekre és elszánt ellenfelekre, 
mint a határokon belül.

A pandektisztika nyitányát a történeti jogi iskola színre 
lépése jelenti, melynek tényleges megalapítója ugyan Gus- 
tav Hugó volt, de az iskola alaptanai kidolgozásának felada
ta Friedrich Cári von Savignyra hárult, akit Marx a „leghí
resebb történelmi jogásznak”, Koschaker pedig „kora ro
mantikus szelleme gyermekének” nevezett. 1803-ban 24 
évesen kelt nagy feltűnést a „Recht des Besilz.es” című 
művével, majd 1814-ben a Vöm Bérül unser Zeit für Ge- 
setzgebung und die Rechtswissenschafl” című manil'esztu- 
mában fejti ki az iskola alaptételeit. Ezután kezdi kiadni 
hatalmas munkáját a „Geschichte des römischcn Rechts im 
Mittelalter” címűt, amelyben a római jog középkori fejlődé
sét tárgyalja. 1840-től jelenik meg a „System des heutigen 
römischen Rechts”, amelynek tervezetéből és elkészült ré
szeiből is kiderül, hogy Savigny elsősorban az ingóforga
lommal és a szerződések témájával foglalkozott.

Savignynak, ennek az ízig-vérig tipikusan német nemes
nek, porosz miniszternek a legnagyobb érdeme az volt, 
hogy felismerte: a német magánjogi parlikularizmus felszá
molása érdekében nem a kodifikáció kérdését kell napirend
re tűzni, hanem a juszliniánuszi római joghoz való vissza- 
nyúlással kell elkezdeni egy magánjogi dogmatikai rend
szer kimunkálását. Eme célok megvalósításának biztosítá
sát szolgálta a Volksgeisttheoric, amely többek között a 
fiatal Marx heves tiltakozását is kiváltotta. Marx nézete 
szerint ugyanis a jelen nem rendelhető alá a múltnak, mint 
ahogy szerinte Savigny a múltban keresi azt az ideáll, 
amelyhez vissza kellene térni. Marx már ekkor is igen kri
tikus szemmel nézte a német állapotokat, és elítélt minden 
olyan törekvést, amely ezeket próbálta konzerválni, nem
hogy még elfogadott volna olyan álláspontot, amely múlt
béli formákat akar érvényesíteni a jelenben is.

A történeti iskolát azonban nem lehet csupán egy 
nézőpontból megítélni, s megfelelően értékelni. A történeti 
iskola ugyanis hűen tükrözi — mint arra Pólay Elemér 
rámutat — eme feudálkapilalista korszak kettős arculatát: 
egyrészt az ingótulajdon és a szerződések jogának kialakí
tásával, másrészt a hűbéri tulajdon, s általában a feudális 
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réteg érdekeinek érintetlenül hagyásával.
Két alapvető megközelítés: a politikai és a tudományos 

alapján kell vizsgálódnunk, ha a történeti iskolát kívánjuk 
értékelni. Marx az iskola politikai szempontú kritikáját adja, 
amikor azt egyértelműen retrográdnak minősíti. Ha viszont 
tudományos szempontból vesszük bonckés alá a történeti 
iskolát, akkor az előbbivel ellentétes végkövetkeztetésre 
juthatunk. Óriási érdeme ugyanis, hogy megteremtette az 
egységes német magánjogtudomány alapjait, s ezzel kiutat 
talált a XIX. századig terjedő korszakot jellemző partikula- 
rizmusból, s a joganyag dogmatikai rendezetlenségéből. Ezt 
a küldetését pedig csak a római jogi forrásokhoz való 
visszanyúlással, azok történeti értékelésével — de nem az 
öncélú historizálás, hanem a dogmatikai rendszer megte
remtésének érdekében — tölthette csak be. A sajátságosán 
ellentmondásos német társadalmi viszonyok — mint azt 
Walter Wilhelm kifejti — meghatározták a történeti iskola 
mozgásterét, kereteit: „Mivel a történeti iskola sok tekintet
ben olyan reformfeladatokat vállalt magára, melyeket 
elsősorban a társadalom életviszonyaiban kellett volna 
megoldani, de mivel ez utóbbiakra nem került sor, így a 
történeti iskola már indulásakor magában hordta a valós 
élettől való elszakadás lehetőségét, amely folyamat Puchta 
működésében bontakozik ki, és a század második fele. dog
matikusainál teljesedik be.”

Georg Friedrich Puchta Savigny kortársa és tanítványa 
volt, aki azt a célt tűzte maga elé, hogy mestere tanításait 
továbbfejlesztve annak hézagait, bizonytalanságait leküzd
ve, a logika erejével egységes, hibátlan tudományos rend
szert hozzon létre. Az így kialakult Begriffsjurisprudenz 
erősen háttérbe szorította a történeti iskola hatását, és meg
határozóvá vált a további német jogfejlődésre.

A rendszeralkotási azonban eleve kizárta volna a Volks- 
geistlheorie érvényesülése. Ezt a problémát Puchta úgy ol
dotta meg, hogy Savigny tanítását látszólag továbbfejleszt
ve azt rögzítette, hogy már eljutottunk a tudományosság 
korszakába (Periode dér Wisscnschaftlichkcit), ahol kizáró
lag a jól képzett jogászok azok, akik mint a nép szerves 
részei (Organ des Volkes) jogot alkothatnak.

Ezután Puchta a logika általános szabályai segítségével 
már kialakíthatja a jogi fogalmak hierarchiáját, a jogtételek 
piramisát egészen a jognak mint olyannak a fogalmáig. A 
piramis csúcsán — mint az Puchta írásaiból kiderül — 
mégis az Isten áll: „A jog éppúgy, mint az állam, eredetét 
tekintve Istentől származik, a ('elsőbbség és az iránta való 
engedelmesség Istentől való, emberi elme azt ki nem talál
hatta.”

A „piramis-elméletben” — a csúcson Istennel — nem 
nehéz felismernünk a német természetjog hatását, melyet 
éppen a történeti iskola szorított háttérbe a történeti szem
lélet és a római jogi dogmatika bevezetésével. Puchtával 
ismét fordul a kocka, hisz a természetjogi elgondolások 
felelevenítése itt a történeti szemlélet elhanyagolását is je
lenti egyben. E folyamat lényegét (árja fel Wieacker, ami
kor a következőket írja: „Ha Savignynél nyitva is marad az 
a kérdés, hogy műveiben nem az emberi együttélés lenyo
matai vagy ideáltípusai jelennek-e meg, Puehtánál semmi 
kétség, hogy a tudományos fogalom az élet talajáról már 
levált, és csak intellektuális léttel bír többé.”



Puchta munkássága egészének értékelésekor nem szabad 
elfeledkezni arról, jóllehet az általa fejlődésnek indított 
Bcgriffsjurisprudenz —  a retrográd társadalmi erők és az 
állam beavatkozásának kiküszöbölése céljából — szükség
szerűen elszakad a társadalmi realitás talajáról, azért ez a 
természetjogi elemekkel átszőtt elmélet kitűnően szolgál
hatta a porosz állam érdekeit. A jog és az állam termé
szetfeletti, isteni eredetének hangoztatása ugyanis e tekin
tetben nem hagyhat kétségeket.

Az 1848-as kudarc után is a polgárság gazdasági hatalmát 
lényegében sértetlenül megőrizte, így az egységes nemzet- 
piac is legfőbb követelése maradt, melyet a porosz katona- 
földbirtokos arisztokráciával összefogva dinasztikus úton, 
fokozatosan teremthetett csak meg. Ennek a folyamatnak az 
élén Bismarck állt, aki „vérrel és vassal" vitte keresztül 
akaratát. A nagy vctélytárs, Ausztria legyőzése után már 
semmi sem állhatta útját a porosz módra elgondolt egység
nek, még a francia burzsoázia háborúja sem. Az 1871-ben 
létrejött Birodalom most már a politikai feltételeit és kere
teit is megadta a német gazdaság működésének.

Ez a gazdaság pedig a századvégre a világélvonalba ke
rült. A nagy gazdasági expanzió kezdetén —  az 1860-as 
években — egész Európában egy termékszerkezet-váltás 
körvonalai bontakoznak ki, és az ekkori német tőkebefek
tetések kitűnően használják ki ezt a folyamatot. A szerve
zeti formában is döntő változások történnek: részvénytársa
ságok alakulnak, a kis- és középüzemeket kiszorítják a pi
acot már-már kizárólagosan uraló mamutvállalkozások.

A század utolsó évtizedeire a társadalom legnagyobb osz
tályává a munkásosztály váll. Számbeli fejlődése mellett — 
mely a gazdaság felvirágzásával párhuzamosan ment végbe 
— döntő jelentőségűvé az a tény vált, hogy a munkásság 
többsége már nagyüzemben dolgozott és szervezett volt. Az 
ekkoriban meghozott társadalombiztosítási törvények is jel
zik a munkásság politikai tényezővé válását, valamint az 
állam — az átalakult gazdasági rendnek megfelelő — új 
funkcióinak kialakulását.

A fenti változásokból eredő konzekvenciák levonására 
törekedett a XIX. század második fele paudektiszlikájának 
egyik legnagyobb egyénisége és egyben legvitatottabb alak
ja, Rudolf von Jhering. Sajátos szerep az övé, hisz igazán 
ismertté azzal vált, hogy szembefordult a korábban általa is 
követelt Savigny—Puchta féle jogtudománnyal, s ezzel 
egyidejűleg kialakítja saját, tudományos nézeteit, megala
pítva ezzel a pandeklisztika érdekkutató irányzatát. Ez az. 
irányzat soha nem válik olyan „iskolává”, mint azt Savigny 
vagy Puchta esetében tapasztalhattuk, hisz tudományos 
szempontból korántsem olyan egész, nem olyan egységes 
rendszer. Jhering igazi hatása a XX. század jogi gondolko
dásában, a jognak mai szemléletmódjában mutatható ki, 
hisz ő volt az, aki a pandektisztikában először vonta le a 
konzekvenciáit a jog társadalmiságának, a jog és a társada
lom kölcsönös determináltságának.

Míg Savigny az. államnak a jogba, illetőleg a jog útján a 
társadalmi folyamatokba való beavatkozását élesen elítélte, 
addig Jhering a társadalom szerkezetének gyors átalakulására 
tekintettel ezt halaszthatatlan szükségszerűségnek tekintette: 
,A törvény az államerő tudatos, célirányos cselekedete, és 
éppen ezért nem véletlen, hanem mélyen a jog lényegében

gyökerező szükségesség, hogy a per s az. anyagi jognak 
minden, valamely korábbi jogot sértőn érintő reformja tör
vényen alapul.”

Ugyanakkor szakít Puchtával és a dogmatikusokkal is, 
nevetségessé téve a Begriffsjurisprudenz életidegenségét: 
„Meg kell szabadulnunk attól a rögeszmétől, hogy a jogtu
domány a jog matematikája lenne, amelynek legfőbb célja 
a korrekt műveletek a jogfogalmakkal.”

Jhering egész tevékenysége szinte napjainkig az ellenté
tes vélemények, viták középpontjában állt. Széleskörűen 
elterjedt vélemény szerint a monopolkapitalista viszonyok 
apologélája volt. Véleményünk szerint Jhering jelentőségét, 
hatását Wieacker összegzi a legtalálóbban: „Jhering a római 
jogot nem mint a jogeszme történeti megnyilvánulását veszi 
figyelembe, mint ez a történeti iskola klasszikusainál figyel
hető meg, hanem mint természetes törvényszerűségek meg
nyilvánulásait a kauzálisait interpretált valóságban.”

A szociális jog képviselőinek ellenére a BGB-t döntő 
módon a pandeklisztika dogmatikus irányzata határozta 
meg. Az alapkoncepció kialakításánál az. irányzat akkori 
vezéralakja, Windscheid játszotta a főszerepet. A dogmati
kusok a kodifikáciős munkálatok során a Begriffsjurispru
denz tudományos szempontjainak maximális érvényesítése 
mellett szálltak síkra, s ebből már következik az is, hogy a 
BGB-l ugyanazok a fogyatékosságok és erények jellemzik, 
mint magát a BegrilTsjurisprudenzet. Joggal állapíthatja 
meg Wieacker: „Mint általános és absztrakt magánjognak a 
rendszere principiálisan nem a társadalmi létfeltételekhez 
orientálódik — mint az ALR esetében tapasztalható —, 
hanem az alanyi jog fogalmi megjelenési tonnáihoz.”

A BGB megteremtésével a pandeklisztika mint jogtudo
mány elvesztette létjogosultságát, hisz alapvető küldetését 
már teljesítette. Közel évszázados fejlődése alatt megóvta a 
partikuláris és feudális behatásoktól a magánjogot, római 
jogi alapokon újjáépítve azt, majd a dogmatika kicsiszolá
sával megteremtette a lehetőséget a kodifikációra. A pan- 
dektisztika tudománya a német polgári fejlődés egyik leg
jelentősebb motorja volt, hisz a tudomány területén — noha 
kompromisszumok árán is — jobban érvényt szerzett a pol
gári érdekeknek, mint maga a polgárság a saját érdekeinek 
a társadalmi harcokban.

Ezek után tekintsük át a pandeklisztika felelősség-kon
cepciójának dogmatikai előzményeit!

A pandektisztika felelősség-koncepciójának 
dogmatikai előzményei avagy 

a „Scliuld und Haftung” problémája

A pandeklisztika felelősség-koncepciójának áttekintése 
előtt mindenképpen szükséges megvizsgálnunk a német 
magánjog egész, fejlődésének egyik sarkalatos kérdését, a 
„Scliuld und Haftung” problémájával kapcsolatos nézete
ket, álláspontokat. Különös élességgel csapnak össze 
ugyanis a vélemények a Scliuld és a Haftung mibenléte és 
egymástól való elhatárolásuk, német nemzeti karakterük 
avagy általánosan, több jogrendszerben is érvényesülő vol
tuk tekintetében, valamint abban a kérdésben is, hogy egy 
már csak jogtörténeti érdekességgel bíró kategóriáról van-e
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szó, amit a római jogi obligatio már eltűntetett a színről, 
vagy továbbra is élő jogintézményekről.

A Schuld és a Haftung jelentésének tisztázásához és egy
mástól való elhatárolásukhoz mindenekelőtt a két szó eti
mológiájáról kell szólni. Julius Binder — Jacob Grimm 
nyomdokain haladva — a Schuld ősi germán eredetét vizs
gálva igyekszik annak jelentését feltárni: „Az Urd-Urdu 
jelenti valaminek a múltban való megtörténtét, a verda je
lenti valamely jövőbeni esemény bekövetkezését — a verda 
szabályos participiuma a verdandi —, a skuluból származó 
Skuld (Schuld) pedig valamely jövőbeni esemény bekövet
kezésének a szükségszerűségét jelöli, amely forma még a 
mai izlandi, dán és svéd nyelvben is a jövő idő kifejezésére 
szolgál.”

Német értelmező szótárakat böngészve a következő ma
gyarázatokra bukkanhatunk: „Schuld: I. Kötelezettség va
laminek a teljesítésére, kötelezettség valamiért való fizetés
re. 2. A legrégibb jelentése: jogellenes cselekmény, bűn. 3. 
Leginkább mai használatban: indíték, amely azt mutatja 
meg, miért kell valaminek bekövetkezni, miért kell valamit 
teljesíteni.”

A haltén alapjclentése: valamit megerősíteni, összekap
csolni, összeszorílani.

.A Halt jelentése: 1. ami több dolgot vagy több dolognak 
a részeit összetartja. 2. fogva tartás a régebbi jognyelvben."

A fenti nyelvi értelmezésekből is már világosan kitűnik, 
hogy a Schuld és a Haftung jelentésbeiileg nem feleltet- 
hetők meg egymásnak, mert itt élesen elkülönítendő kate
góriákról van szó. A jelenleg használatos Brósz — Pólay 
„Római jog” tankönyv jól érzékelteti ezt a különbözőséget, 
amitanr a Schuldot tartozásnak, a Haflungot pedig fele
lősségnek fordítja. Ez az egv-egy szavas megfeleltetés 
azonban csak a különbözőség érzékeltetésére lehet alkal
mas, az érdemi elhatárolás mélyebb vizsgálódást igényel.

Gierke megállapítása szerint identitás áll fenn a Schulden 
és a Solton közölt. „A Schuld a német jog értelmében a jogi 
Sollcnncl azonos. A tágabb értelemben vett Schuld ily mó
don minden jogviszonyban megtalálható... Szűkebb és 
többnyire technikai értelemben véve az önálló Sclnildról 
kell beszélni, amely olyan önálló jogviszony, amelynek a 
jogi Sollen szolgál alapul.” Ha a „Schuld und Haftung" 
kérdéséről szólunk, a Schuldot mindig ez utóbbi, szűkebb 
értelemben kell értenünk. Az irodalmi communis opiuio 
szerint a Schuld első megjelenési formája a Bussschuld volt, 
amely valamely idegen jog jogellenes megsértése révén jött 
létre. Nem sokkal ezután kialakult a Versprechensschuld is, 
amelynél a teljesítési kötelezettséget a másik félnek tett 
ígéret hozza létre. A Schuld azonban nemcsak a teljesítési 
kötelezettséget foglalja magában, hanem a jogot is a telje
sítésre. Ezért nemcsak a teljesítésre kötelezett tekinthető 
Schuldnernek, hanem az is, aki a teljesítést követelheti." 
Azonban a Sollen fogalmában ki is merül a Schuld lényege. 
Olyan hatalmat, amely a teljesítést ki is kényszeríthelné, 
nem nyújt a Schuldverhaltnis.”

Ezt a hatalmat a Schuld realizálására a Haftung biztosítja, 
sőt Esser a Haftung létét olyannyira szükségesnek tartja, 
hogy nézete szerint csak ennek létében beszélhetünk a 
Schuld teljességéről, Vollschuldról.

Az általánosan elterjedt irodalmi nézet szerint a Haftung 
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annak a hatalma alá való vetettséget jelenti, akinek nem 
teljesítettek azt, amit teljesíteni kellett volna. Ily módon a 
jogosítottnak azt a lehetőséget jelenti, hogy a vele szemben 
teljesítési kötelezettségének eleget nem tevő felet a teljesí
tésre rákényszerítse. A Haftung tárgya lehet valamely sze
mély, valamely dolog vagy vagyon. A legősibb formának 
ezek közül az adós személyével való helytállási kötelezett
ség tűnik. Ennek alapformájával már a római civiljogban is 
találkozhatunk a manus inicctio keretében. Ez a megoldás 
— mint arra Kaser is rámutat — elsősorban a megtorlást 
célozta. A forgalmi viszonyok fejlődésével azonban teret 
nyert az adós saját testével való helytállása helyett ezen 
kötelezettség pénzzel történő megváltása, amely egyben 
már a vagyoni és a dologi Haftung kialakulását is jelentette.

Gierke felfogása szerint — aki maga is a legősibb Schuld- 
típusnak a Busssehuldot tartotta — önálló (selbststándigc) 
Haftung csak jogügyletből származhat, tehát, legalábbis a 
fejlődés kezdetén a német jogban, önálló Haftung csak a 
Vcrsprechensschuldhoz tapadhat. A Bussschuldhoz csak az 
úgynevezett „deliktische Haftung”járulhat, amely mind ki
alakulását, mind jelentőségét tekintve Gierke nézete szerint 
másodlagos.

Esser hívja fel a figyelmünket az anyagi és az. eljárásjogi 
értelemben vett Haftung szerinti differenciálás szükséges
ségére. Eljárásjogi értelemben a Haftung magára a teljesí
tésre vonatkozik, s nem csupán az adósnak a teljesítés ér
dekében kifejlett magatartásához kapcsolódik, míg anyagi 
jogi értelemben a Haftung az adós kötelezettségének meg
felelés tevékenységére vonatkoztatható.

A lentiek alapján most már meg kell kísérelnünk a Schuld 
és a Haftung elhatárolását. Véleményünk szerint a Schuld 
lényegileg egy passzív szemléletmódból eredeztethető, 
amely csak annak a konstalátására törekszik, hogy valamely 
személy egy jogügyletből vagy valamely idegen jog meg
sértéséből fakadóan egy másik személlyel szemben jogilag 
lekötelezetté váll, valamilyen meghatározott cselekményre, 
szolgáltatásra köteles, azzal mintegy tartozik. A Haftung 
intézménye az, amely a dinamikus szemléletmódról árulko
dik, és a Schuldhoz való kapcsolódása esetén a Schuld által 
kifejezett jogi kötelezettség állami úton is kikényszerít- 
hetővé, ervényesíthetővé válik. A Haftung meghatározott 
típusai már nevükben is jelzik a kikényszerítés, helytállás 
mikéntjét (Personen-, Sach- und Vermögenshaftung). A 
fentiekből is következőleg a magyar „felelősség” nem fe
leltethető csak a Schuldnak vagy csak a Hal'tungnak, mivel 
az lényegében mindkettő lényeges jegyeit magában foglal
ja. A magyar „felelősség” jogintézménye leginkább — az 
Esser által használt kifejezéssel élve — a Vollsclnilddal 
volna azonosnak tekinthető, hisz. a Vollschuld is a Schuld 
és a Haftung találkozása folytán jöhet létre.

A Schuld és a Haftung különbözőségéből már következik, 
hogy egymástól függetlenül külön-külön is fennállhatnak, 
így elképzelhető, hogy a Schuldhoz, nem kapcsolódik Haf
tung, tehát a jogi lekötelezettség érvényesítése nem realizál
ható, államilag nem kényszeríthető ki. Ez az eset fordul elő 
a legritkábban. Egyes irodalmi nézetek szerint a naturális 
obligaliok esetében tipikusan erről van sző. Más szerzők — 
így Emil Slrohal is — arra a következtetésre jutnak, hogy a 
naturális obligaliok esetében nemcsak a Haftung, hanem a



Schuld is hiányzik. Schuld nélküli Haltaiig elképzelhetet- 
Icn, csupán üres absztrakció. Viszont jövőbeli, lehetséges 
Schuldhoz már előzetesen is kapcsolódhat Haltaiig, tehát a 
teljes egyidejűség nem szükséges.

A Schuld és a Haltaiig különbözőségéi, nagyfokú önálló
ságukat pregnánsan bizonyítja, hogy a Schuld és a Haltaiig 
más-más személyhez is kapcsolódhat. Voltaképpen ezek az 
esetek támasztják alá leginkább a terminológiai differenci
álás szükségességet. így gyakran előfordul, hogy valaki 
más, idegen személy Schuldjáért a Haflungból eredő köte
lezettségeket viseli.

Ezek után arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy a 
„Schuld und Haltaiig” kifejezetten német, nemzeti jogintéz- 
mények-c, avagy — ha nem is ilyen elnevezéssel — más 
jogrendszerekben is fellelhetők.

A „Schuld und Haltaiig” kérdésének kidolgozása — mint 
azt Ottó Schrciber megállapítja — a jogtörténeti kutatás, 
azon belül is a germanisztika érdeme. Ebből azonban kike
rülhetetlenül következik a kérdés: „A Schuld und Haltaiig 
egy speciális német problémát jelent-e? A nemzeti jogi gon
dolkodás továbbélését jelenti-e a jelenben? Vagy egy logi
kai, mindazonáltal nemzetközi, a német jogtörténettől füg
getlen problémáról van-e szó?” Ottó von Gierke az, aki a 
leginkább hangsúlyozza a „Schuld und Haltaiig” indoger- 
mán eredetét: „Kétségtelen, hogy indogermán örökségről 
van szó, amit a germán jog továbbfejlesztett.” Azonban 
nézete szerint is a Schuld és a Haltaiig éles elkülönülése az 
idők folyamán oldódott, szorosan összekapcsolódlak, s ez 
mintegy megkönnyítette a római kötelmi jog recepcióját, s 
egyúttal a „Schuld und Haltaiig” problémájának háttérbe 
szorulását. Ez. azonban — mint azt „Deulschcs Privatrccht” 
című művében kifejti — nem jelentette a római jognak való 
teljes alárendelődést, sőt, a „Schuld und Haltaiig” maga is 
tcmiékenyítőleg hatott a rccipiált római jogra. Emil Slohal 
álláspontja szerint a XIX. századi pandektisztikábau, bár a 
„Schuld und Haftung” sok részlete jelentőségét vesztette, a 
dogmatikai hatása és jelentősége kétségtelen. Ottó Schrei- 
ber véleménye szerint a „Schuld und Haftung” olyan álta
lános kérdésekre adott válaszként foghatók fel, melyet min
den jogrendszer szükségképpen fel kell hogy tegyen önma
gának. Ezek a kérdések pedig a következők: Hogyan kell 
szabályoznia a jognak az adós kötelezettségét, és hogyan a 
hitelező kielégítését? Milyen segédeszközöket kell másrészt 
a hitelező rendelkezésére bocsátani, ha az adós nem teljesíti 
kötelezettségét, ha a hitelező kielégítése nem történik meg.” 

A német joghoz hasonló differenciálódás már a római jog 
felelősség-rendszerében is fellelhető a debilum és az obli- 
gatio formájában. A korabeli források szerint ugyanis: „De- 
bitor intclligutur is, a quo invito exigi pecunia polest.” Va
lamint: „Obligationum substantia non is eo consistit, ul ali- 
quod corpus nostrum aut servitutem nostrum faciat, séd ul 
alium nobis obstringat ad dandum aliquid vei faciandum vei 
praestandum.” Hogy a debilum—obligalio párosítás 
mennyire nem feleltethető meg a „Schuld und Haltaiig" 
párosításnak, arról egy Gaius-forráshely szól a leg
meggyőzőbben: „pccuniam autem credilam dicimus non 
solum eam, quain credcndi causa danius, set oninem, qiiani 
tunc (cum) contrahitur obligalio, ccrtuin est debilum iri, id 
est, (quae) síné ulla condicione deducitur in obligalionem.”

Az obligalio ugyan szétválaszthatallanul magában foglalja 
a Schuldot is és a Haftungot is, mégis, nem zárható ki, hogy 
látensen a római jogban is megvoltak ezek az intézmények. 
Ezt Kascr is elképzelhetőnek tartja, ugyanakkor hangsú
lyozza azt is, hogy a római jogban — ellentétben a német 
joggal — a Haftung a régibb keletű, s a Schuld az „iíjabb” 
jogintézmény, amelyet a hitelezői pozíció további erősíté
sének szükségessége hívott életre.

A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
„Schuld und Haftung”, bár kétségtelenül a német jogtudo
mányban jelenik meg a legkicsiszoltahban, legegyér
telműbben különváltál!, mégis, nem olyan intézményekről 
van szó, amelyekhez még csak hasonló sem létezne más 
jogrendszerekben, hanem általánosan alkalmazott jogintéz
ményekről, amelyek többé-kevésbé —  ha látensen is — 
megtalálhatók az egyes államok magánjogában.

Végezetül azt a kérdést kell még tisztázni, hogy a „Schuld 
und Haftung” pusztán jogtörténeti érdekességgel bírl-c a 
római jog recepciója után, avagy jelentősége a pandektisz- 
tikán keresztül máig ható.

Schwerin egyértelműen a „Schuld und Haftung” továbbé
lése mellett tesz hitet: „A Schuld und Haftung problémája 
kapcsán a hatályos jogot illetően nem valamiféle idegen 
elméletről van szó. Éppen ellenkezőleg! A mai német jog 
jogintézményei, amelyek a korábbi időkben vitathatatlanul 
a Schuld és a Haftung különbözőségén nyugodtak, gyakor
latilag változatlanul átmentek a mai hatályos jogba.” Ottó 
Schreiber véleménye szerint olyan általános logikai el
vekről van sző, amelyek a későbbi jogi dogmatika megte
remtéséhez nyújtottak vezérfonalat: Itt nem olyan források
ról van szó, melyekből új jogtételek következnek, hanem 
egy olyan eszközről, amelynek segítségével a jogtételeket 
összegyűjtjük és újólag csoportosítjuk jogfogalmakba.”

Összegezésként Gierke álláspontját emelhetjük ki, aki 
szerint a „Schuld und Haltaiig”, bár a BGB-ben tételes 
jogilag nem jut egyértelműen felszínre és kifejezésre, mégis 
gyakorlati és tudományos jelentősége a hatályos jogban vi
tathatatlan.

Ezek után tekintsük ál a pandcktiszlika legjelentősebb 
képviselőinek felelősség-koncepcióját, különös tekintettel 
arra, milyen mértékben vitték tovább a római jogi elemeket, 
s mennyiben alkottak újakat.

A pundektisztika főbb képviselőinek 
felelősség-koncepciója

A továbbiakban arra próbálunk választ találni, hogy a pan- 
dektisztika tudományának legfőbb művelői (Thibaut, Löhr, 
Hasse, Puchta stb.) milyen felelősségi rendszert tartottak 
célravezetőnek, mennyiben foglalták össze a római jog fe
lelősségi rendjét, s mennyiben tudtak — a megváltozott 
körülményekre, fejlődésre tekintettel — túllépni azon. A 
XIX. századi technikai fejlődésre adott gyors válaszként 
értékelhető a felelősségi rendszer vonatkozásában az 1838. 
november 3-án hatályba léptetett német vasúti törvény, 
amely a vasút fokozott mértékű felelősségének rögzítésével 
jelentős kivételt tesz az általánosan érvényesülő szubjektív 
felelősségi koncepció alól. A legfőbb megválaszolandó kér-
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dés tehát az lesz, hogy a jusztiniánuszi kodifikációt szem 
előtt tartó pandektisták milyen mértékben tudtak a fe
lelősséggel kapcsolatosan a XIX. századi német viszonyok
ra adekvát választ adni, ily módon lépést tartva a korral, 
avagy ebben a tekintetben pusztán csak a jusztiniánuszi 
felelősségi rendszer tudományos összefoglalásáról beszél
hetünk. Vizsgálódásainknál a szerződésen kívüli felelősség 
problematikáját állítjuk előtérbe.

Autón Friedrich Justus Thibaut „System des Pandekten- 
Rcchts” című művében a jogalanyok meg nem engedett 
cselekményeinek négy fajtáját különbözteti meg: a véletlen 
cselekményeket, a beszámíthatatlanok cselekményeit, a 
gondatlan és a szándékos cselekményeket. Az első cselek
ménycsoport vonatkozásában rögtön ki is zárja a felelősség 
gondolata felmerülésének még csak a lehetőségét is, hisz „a 
véletlen cselekmények azok, melyeket a természeti ösztön 
irányít, s ennek folyamatát az akarat semmilyen módon nem 
képes befolyásolni. Az ilyen cselekmény nem értékelhető a 
jogalany cselekményeként.” A véletlen cselekmények ilyen 
gyors „elintézése” már jelzi, hogy egy teljes mértékben 
szubjektív alapon álló felelősségi rendszer kifejtése követ
kezik. Ezt az előérzetct csak fokozza, hogy a gondatlan és 
a szándékos cselekmények legfőbb elhatároló ismérvévé a 
tisztességtelen szándék megléte, illetve hiánya válik. Telje
sen egyértelművé a helyzet a culpa két alapvető fajtájának 
a meghatározásakor válik. Thibaut szerint ugyanis megkü
lönböztethetünk tényleges cselekményekben kifejezésre ju
tó culpát, s ez lesz a szűkebb értelemben vett culpa, vala
mint létezik valamely károkozást meggátló cselekmény el
mulasztásában megnyilvánuló culpa, amit Thibaut a custo- 
dia felelősséggel azonosít, mondván, hogy már a rómaiak 
is ilyen értelemben használták a custodia fogalmát. A cus- 
todia intézményét Thibaut nyilvánvalóan nem száműzhette 
rendszeréből, viszont objektív felelősségi elemként való el
ismerése összeegyeztethetetlen lett volna a jusztiniánuszi 
jogot rekonstruáló rendszerrel. így kerülhetett sor a már 
említeti jelentéssel való kitöltésre. Míg a custodia — jólle
het sajátosan értelmezett jelentéstartalommal — meg tudott 
maradni Thibaut rendszerében, addig a culpa ievissimának 
már nem lehetett maradása. Ezt a culpa fokozatainak tagla
lásakor expressis verbis kijelenti Thibaut: „Nem létezik a 
culpa levistől különböző culpa levissima, s amit sokan ez 
utóbbin értenek, az benne van a rómaiak culpa levis fogal
mában." Ily módon tehát csak culpa lata, culpa levis és 
culpa in cpncreto létezik. Ez a felfogás a Digesta több 
forráshelyének teljes figyelmen kívül hagyásáról árulkodik: 
„Qui colamnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur 
aut porlaturaut reponitur, fracta sit, ila id periculum praes- 
tat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa 
acciderit: culpa autóm abest, si omnia facta sunt, quae dili- 
gentissimus quisquc observaturus lüisset. idein scilicet in- 
Iclligcmus et si dolia vei lignum Iransporlandum aliquis 
conduxcril. idemque etiam ad ceteras rés transferri |Hitest.” 
A forráshelyben szereplő „diligentissimus” már önmagában 
is jelzi, hogy itt magasabb mércéről van szó, mint a culpa 
levis esetén, amelynek a diligens páter familias szolgál ala
pul. Ugyancsak figyelmen kívül maradt a következő forrás- 
hely is: „El illc quidem qui muluum accepit, si quodlibel 
casu quod accepit amiserit, nihilominus obi iga tus permanel: 
60

is verő qui utendum accepit, si maiore casu, cui humana 
infirmitas resisterc non potest, veluti incendio, ruina, nauf- 
ragio, rém quam accepit, amiserit, sccurus est. Alias tamen 
cxactissimamdiligentiam custodiendae rei praestare com- 
pellitur, nec sufficit ei eandem diligentiam adhibere, quam 
suis rebus adhibet sui, si alius diligentior custodire poterit. 
sed ct in maioribus casibus, si culpa eius interveniál, tene- 
tur, veluti si quasi amicos ad ccnam invitaturus argentum, 
quod in eam rém utendum acceperit peregre proficiscens 
secum portare voluerit et id aut naufragio aut praedorum 
hostiumve incursu amiserit.”

Az itt szereplő diligentia cxactissima nem sorolható be a 
culpa levis intézménye alá, hisz a forráshely egyértelműen 
kifejezésre juttatja, hogy a diligens páter familiasénál lénye
gesen magasabb mércét kell alkalmazni a leírt esetben.

Thibaut felelősség-koncepciójának alapjául tehát az indi
viduum szándéka, akarata szolgál, s azon cselekmények, 
melyeket az egyéni akarat nem képes átfogni, szükségkép
pen kívül rekednek a felelősség intézményén ebben a felfo
gásban. Az elvárható egyéni gondosság maximuma Thi- 
bautnál a diligens páter familias gondossága lesz.

A következőkben Edgár von Löhr tanait tekintjük át, aki 
a „Theoric dér Culpa” című munkájában vázolja fel a fe
lelősséggel kapcsolatos nézeteit. Ez a munkája nem sokkal 
Savigny színre lépése után, 1806-ban jelenik meg, s már 
csak ezért is feltűnő, hogy Löhr a történeti iskola indulása
kor mennyire mellőzni igyekszik munkájában a történeti és 
jogpolitikai szempontokat, s mennyire a források exegézi- 
sére törekszik leszűkíteni vizsgálódásait.

Löhr nézete szerint ugyanis a szerződésen kívüli fe
lelősség megállapításának két alapvető feltétele van: egy
részt — ez az „első és legfontosabb feltétel” — a károko
zásnak jogellenesnek kell lennie, másrészt pedig csak az 
tehető felelőssé, aki a kárt saját cselekményével okozta. Az 
elsőként említett feltétel hiányának tipikus esete: amikor 
valaki jogos védelmet valósít meg, vagy végszükségben 
cselekszik. A második feltétel pedig akkor hiányozhat, ha a 
károkozás a károsult magatartására vezethető vissza, vagy 
a kárt harmadik személy okozta. Ez utóbbiból nyilvánvaló, 
hogy a vizsgálódásait szorosan a jusztiniánuszi forrásokra 
korlátozó Löhr előtt meg sem képződik a harmadik szemé
lyért, az. alkalmazott cselekményéért való felelősség kidol
gozásának a gondolata, hisz ezt a sajátos rabszolga tartó 
viszonyok miatt a klasszikus római jog sem munkálta ki a 
rendszeralkotás igényével. Természetesen a római jogászok 
kazuisztikája tartalmazott több, ezzel a kérdéssel kapcsola
tos tételt (pl. a rabszolgatartó noxális felelőssége), de ezek 
mechanikus átvétele — más felelősségi intézményekkel el
lentétben — a jócskán megváltozott viszonyok miatt nem 
vezethetett eredményre, hanem alkotó továbbfejlesztésükre 
lett volna szükség. A károkozás saját cselekménnyel történő 
voltának hangsúlyozása, a harmadik személyért való — 
alapvetően objektív — felelősség kizárása már önmagában 
sokat elárul Löhr első ránézésre objektívnek tűnő fel
elősség-koncepciója valódi jellegéről.

Löhr felelősségi rendjének szubjektív volta akkor válik 
nyilvánvalóvá, amikor a culpát megfelelteti a jogellenesség
nek, lényegében ez. utóbbi szinonimájaként használja. Löhr 
felfogása szerint a jogellenes cselekmény nem a felelőssé-



get konstituálja ugyanis, hiszen ebben az esetben objektív 
felelősségi rendről lenne szó, hanem a culpát, amely ily 
módon — ha közvetve is, de — a felelősség-koncepció 
középpontjába kerül. Ugyanakkor az is megállapítandó, 
hogy a culpának a jogellenességhez mint objektív ismérv
hez történő kapcsolása bizonyos mértékben objektív színe
zetet is ad Löhr felelősség-koncepciójának, s korántsem 
teszi azt olyan kifejezetten szubjektívvé, mint azt Thibaut- 
nál láttuk, vagy az majd a későbbi pandektistáknál tapasz
talható.

A culpa lcvissima létét Löhr sem ismeri el, hanem a 
legkisebb gondatlanságot is a culpa általános — lényegében 
a culpa levisnek megfelelő — intézménye alá rendeli: „A 
culpa minden olyan cselekményt átfog, amely által jogelle
nesen kár keletkezik, még a legcsekélyebb gondatlansággal, 
hibával megvalósult cselekményeket is.”

Az alapvetően szubjektív jelleg mellett tanúskodik az is, 
hogy Löhr szerint a beszámíthatallanok és a kiskorúak nem 
kötele/hetőek kártérítésre, ha saját cselekményükkel jogel
lenesen kárt okoztak.

A custodia kérdését Löhr sem tudja megkerülni: „felme
rül a kérdés, hogy a custodia-kötclezettség minden olyan 
cselekménnyel kapcsolatos-e, amely valamely dolog őrize
tében áll, s hogy ezen őrizet elmaradása folytán bekövet
kező kár culposus-e, ha gondosabb őrzéssel az elkerülhető 
lett volna, vagy pedig ebben az esetben másról van sző.” A 
kérdésben' tulajdonképpen Löhr már a választ is sejtetni 
engedi, hisz a kérdés második fordulata a custodiának a 
szubjektív felelősségi rendbe való integrálása irányába ori
entál. Hiszen föl sem merül, hogy a custodia mint objektív 
felelősségi elem az. adott dolog tulajdonosának nagyobb 
vagyoni biztonságát lenne hivatott jogpolitikai okokból ga
rantálni, hanem a még lehetséges nagyobb gondosság elmu
lasztásának hangsúlyozásával lényegileg a culpa fogalom
körébe. utalja a custodia-kötelezetlségct. így Löhrnél is — 
hasonlóan Thibauthoz — a custodia a culpa egyik fajtájává, 
culpa in non faciendová válik.

Löhr tulajdonképpen úttörő szerepet játszott a pandektisz- 
lika XIX. századi történetében a jusztiniánuszi kodifikáció 
felelősségi rendjének részletes leírásával a források excgé- 
zise révén. Munkája alapul szolgálta későbbi kutatásoknak, 
ugyanakkor már tartalmazta azokat a gyengeségeket, követ
kezetlenségeket is, melyek a későbbiekben is megmaradtak, 
sőt, helyenként különös élességgel ütköznek majd ki.

A XIX. századi pandektisztika szubjektív felelősségi ta
nának első igazán jelentős képviselője Johann Christian 
Hasse volt. „Die Culpa des Römischen Rechts” (1815) című 
munkájában a rendszeralkotás igényével törekszik össze
foglalni a modern kor számára a rómaiak felelősségi rend
jét.

Könyvének bevezetőjében leírja, hogy a culpával kapcso
latosan a legkülönfélébb nézetek, tévedések látlak már ed
dig is napvilágot, melyeket feltétlenül tisztázni kell. A tisz
tázáshoz ő is — Löhrhöz hasonlóan — a forrásokhoz való 
ragaszkodást tartja szükségesnek, de jól kitapintható az is, 
hogy Hasse sokkal szabadabban kezeli a forrásokat, mint 
Löhr, sokkal inkább azok szelleméhez, mintsem betűjéhez 
ragaszkodik.

Hasse kiindulópontja megegyezik Löhrével, ■hiszen ő is

már az első oldalakon azonosítja a culpát a jogellenesség 
kategóriájával: ,A  culpa jelentése ugyanis: szcmbehclyez- 
kedés a joggal és a törvénnyel, tehát egy jogellenes cselek
mény megvalósítása. Minden kétséget kizáróan ez. a culpa 
jogi alapjelentése.” Hasse szemléletes hasonlata szerint a 
jogellenes cselekményt (culpát) megvalósító személy épp 
úgy megzavarja a mindennapi élet harmóniáját, mint az a 
fuvolás, aki fals játékával tönkreteszi a zenekar összhang- 
zatát. Az ilyen értelemben felfogott culpával kapcsolatos 
szabályok és a meg nem engedett cselekményekkel össze
függő tanok Hasse szerint fedik egymást. Rögtön .ezután 
azonban Hasse felhívja figyelmünket, ha megelégednénk a 
culpa előbbi definíciójával, akkor tulajdonképpen „a wer 
Schaden tűt, inuss Scbadcn bessern” ősi elvét fogadnánk el, 
ami a modern korban már elképzelhetetlen. Ebben az eset
ben ugyanis, a kár fogalmát legtágabban értelmezve, lehe
tetlen volna a mindennapi forgalom, gazdasági vérkeringés, 
ahol tipikusan arról van szó, hogy a benne résztvevők a saját 
vagyonukat kívánják gyarapítani a többiek rovására. Ennek 
megakadályozása nyilván nem lehet a jog célja, hanem ehe
lyett a jognak azokat a feltételeket kell meghatároznia, ami
kor egy károkozó cselekmény meg nem engedettnek 
minősül. Ez a követelmény egyet jelent a culpa fogalmának 
a fentihez képest differenciáltabb megközelítése szükséges
ségével.

A culpa fogalma tehát Hasse álláspontja szerint két 
összetevőből áll: a jogellenességből és a felróhatóságból. 
Tágabb értelemben véve a culpa mindkettőt, szűkebb érte
lemben véve pedig; az. utóbbit jelöli. Megállapítása szerint 
a rómaiak a culpán többnyire a felróhatóságot, a felelősségi 
rendszer szubjektív elemét értették, s a továbbiakban Hasse 
is ebben az értelemben használja a culpát. Ez a felróhatóság 
a meg nem engedett cselekménnyel kapcsolatosan a belső 
oldalt, a cselekmény megvalósítójának cselekményéhez va
ló akarati, tudati viszonyát jellemzi, míg a jogellenesség a 
külső, objektív oldalt, a cselekmény külvilágában való meg
jelenését jelöli.

A felróhatóság fogalmának megfeleltetett culpa Hasse 
szerint a dolus intézményét is magában foglalja. A felróha
tóság hiánya esetén pedig a felelősség megállapításának 
sincs helye. Ilyen felróhatóság kizáró okok a források alap
ján: például a serdülellenség, az őrültség.

Hasse koncepciójában tehát a felelősség megállapítható
ságának két feltétele van: a jogellenesség és a felróhatóság, 
amelyben az utóbbi a meghatározó tényező, hisz egy cse
lekmény jogellenessége felróhatóság hiányában is megálla
pítható, viszont az érte való felelősség nem. A szubjektív 
elemnek a felelősség-koncepcióba való beemelésével 
egyértelművé válik annak jellege, s fölöslegessé teszi azo
kat a mesterkedéseket, melyeket Löhrnek kellett alkalmaz
nia a definíciójában még objeklívnek tűnő felelősségi rend 
valódi szándéka szerinti arculatának kialakításakor. A fel- 
róhatóságot kizáró okok fogalmának a bevezetésével, vala
mint a felróhatóság, a római jogi értelemben vett culpát és 
doiusl egyaránt átfogó intézményének megalkotásával elke
rülhetővé vált a meg nem engedett cselekmények csoporto
sításának olyan fölösleges tagoltsága, mellyel mégThibaut- 
nál találkozhatunk.

Hasse a felelősségi fokozatok körében megkülönbözteti a
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dolust, a culpa latát, a culpa lcvist és a culpa iu concrctól. 
Elsőkeni a felróhatóságként felfogott culpa alá rendelt do
lust határolja el a culpa latától. Felfogása szerint az aninius 
lueri facicndi, illetőleg az aninius nocendi lesz a megfelelő 
elhatároló ismérv. Tehát a jogellenes cselekmény elkö
vetőjének cselekményét a saját maga számára történő ha
szonszerzés, vagy legalábbis a másnak való károkozás ki
fejezett szándékának kell áthatnia ahhoz, hogy dolusről és 
ne culpa tatáról beszélhessünk. „Ha nincs meg a kárt okozni 
akarás biztos tudata, akkor nem beszélhetünk károkozási 
szándékról, tehát dolusről sem.” Az azonban közös a dolus- 
ban és a culpa tatában, hogy a jogellenes cselekmény ki- 
fejtőjének tudatában valami rossz, elvetendő képződik meg. 
A culpa lata esetén viszont nem ennek a rossznak, eme
lendőnek a kifejezett akarása írandó az elkövető terhére, 
hanem az, hogy nagy mértékben közömbös maradt maga
tartása lehetséges következményeivel szemben. Hasse a 
culpa lata lényegének megértése érdekében a forrásokat is 
felsorakoztatja: „Lata culpa est nimia negligenlia, id est, 
non inteiligcre, qoud omnes intclliguut. Latae culpae finis 
est, non inteiligcre id, quod omnes intelligunt.” A culpa lata 
legfőbb jellemzője tehát nem tudni azt, amit mindenki tud. 
A culpa lata alá tartoznak tehát mindazok az esetek, amikor 
a jogellenes cselekményt kifejtő megakadályozhatta volna 
a kár bekövetkezését, ha az átlagos gondossággal, körülte
kintéssel irányította volna cselekedetét.

A culpa levis kapcsán elsődlegesen az a kérdés merül fel, 
hogy ez tekinthető-e a felelősségi mérce csúcsának, avagy 
lélczik-e még ennél is szigorúbb felelősségi fokozat. Hasse 
Thibautra hivatkozik, aki Donellus tanait felújítva elveti a 
culpa Icvisnél magasabb felelősségi fokozat létezésének a 
lehetőségét. A culpa levis esetén a diligens, bonus, studio- 
sus páter familias lesz a vonatkoztatási mérce, tehát azt kell 
a jogellenes cselekmény megvalósítójánál vizsgálni, hogy 
tettének elkövetésekor, annak vonatkozásában rendclkezett- 
e a jó családapa gondosságával, ily módon törekedett-e, 
kész volt-e a káreredmény elhárítására.

A culpa egyes fokozatainak bemutatása után Hasse szük
ségét érzi ismételten visszatérni a culpa levissima proble
matikájára, annál is inkább, hiszen az. irodalomban többen 
is a három culpa-fokozat trichotómiájáról írnak. Ennek 
megfelelően a culpa lata és a culpa levissima képezné a 
culpa-skála két végét és középen helyezkedne’cl a culpa 
levis, amely Hasse koncepciójában a forrásokban ilt-otl fel
bukkanó culpa levissimát, diligenta exactissimát és diligen- 
tissimus páter famiiiast is magában foglalja. Azt maga Has- 
se is elismeri, hogy az egyes felelősségi fokozatok is tovább 
tagolódhatnak. Példaként hozza fel, hogy a doluson belül is 
milyen nagy különbségek lehetnek aszerint, hogy a jogel
lenes cselekményt valaki pusztán irigységből, kárörömből 
vagy a saját vagyoni gyarapodása végett követi-e el. Meg
ítélése szerint az egyes cselekmények a specifikus körülmé
nyeikre tekintettel mind-mind önálló fokozatot képezhetné
nek, amely teljesen lehetetlenné tenné ezek absztrakt, tudo
mányos szinten való megragadását, leírását. Magának a cul
pa levisnek a lehetséges tagolódását sem vitatja, de ennek 
elvi, törvényi szinten való rögzítését hibának tartaná, mivel 
véleménye szerint ez az egész felelősségi rendszer elrclati- 
vizálódásához vezetne, s fennállna a veszélye annak, hogy 
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a culpa és a casus közötti határ elmosódna: „A culpa levis
sima mint a culpa szélső fokozata a culpa levishez tartozik, 
és semmi esetre sem képez önálló fokozatot, mivel senki 
sincs abban a helyzetben, hogy ezt a legszélső fokot ujjhe
gyével megérinthesse, hanem a bíróra kell bízni, hogy el
döntse, az egyes esetben még culpáról avagy már casusról 
van szó. Hasse tehát gyakorlatilag beolvasztja a culpa levis
simát a culpa levisbc, s ezzel mintegy megvédi felelősségi 
rendszere tisztán szubjektív jellegét, amelyben nézete sze
rint a culpa levissima a rendszert megbontó, s a jogalkalma
zási gyakorlat számára pusztán zavaró tényező lett volna. 
Éppen ezért a culpa levissimáról többet egy szót sem ejt, 
annak egész problémáját a bírói gyakorlatban esetlegesen 
felmerülő kérdésnek tartja. A fő probléma tehát nem a culpa 
levissima beépítése a culpa levisbe, hanem érdemi tárgya
lásának teljes mellőzése egy olyan műben, amely a római 
jogi felelősség részletes feldolgozását tekinti feladatának.

A custodiát mint objektív felelősségi elemet Hasse egy
szerűen kétségbe vonja, s ezzel megtakarítja magának azt a 
fáradozást, amit még Löhr fejtett ki, hogy szubjektív fel
elősségi rendjébe a custodiát probléma nélkül beépíthesse. 
A harmadik személyért való felelősség kérdése —  Löhrhöz 
hasonlóan — szintén nem kap helyet ebben a koncepcióban.

Hasse felelősséggel kapcsolatos tanairól összegzésként 
elmondható, hogy ő volt az első, aki következetesen végig
ment a Hugó, Thibaut és Löhr által kijelölt úton, s „Culpa 
dcs Römischcn Rechts” című művében egy teljes mérték
ben szubjektív alapokon álló felelősségi rendszert vázol fel. 
Míg mestereinél szerepet játszanak — ha nem is nagy mér
tékben — bizonyos objektív felelősségi elemek is, illetőleg 
helyenként problémát okoz ezek beépítése a szubjektív 
szemléletű rendszerbe, addig Hasse a források lényegesen 
szabadabb kezelésével és értelmezésével megkerüli, átlépi 
a rendszere egységét esetlegesen zavaró tényezőket. így 
válik felelősségi rendszere központi magjává az emberi aka
rat erkölcsi autonómiájából származtatott felróhatóság, 
melynek hiányában kártérítésnek nem lesz helye, s a káro
sult mintegy sorscsapásként kénytelen lesz viselni a neki 
okozott kárt. Éppen akkor fogalmazódik meg ez a felfogás, 
amikor Németországban is érezhetők már az ipari forrada
lom hatásai, mind nagyobb termelési egységek, gyárak ala
kulnak, viharos fejlődésnek indulnak a veszélyes üzemek. 
Ezek a tények sürgetően vetették volna fel az üzembentar
tók fokozott felelősségét vizsgáló kutatások megkezdését, 
az. alkalmazottért való felelősség modern változatának ki
dolgozását, egy szociális szemléletű magánjog kialakításá
nak megkezdését. Több szerző szerint a század első felének 
pandektistáinál nem valamiféle „szociális vakság” figyel
hető meg, hanem egy nagyon is tudatos álláspontról van 
szó: az éppen nekilóduló kapitalista fejlődést kívánták szol
gálni, az ennek ideológiai magjául szolgáló kanti akarat-au
tonómiát tették meg rendszerük kiindulópontjául, s minden 
ezzel ellentétes indíttatású elemet igyekeztek koncepciójuk
ban háttérbe szorítani, illetve negligálni. így Regina Ogorek 
véleménye szerint is Hasse valószínűleg tisztában volt a 
jusztiniánuszi források exegéziséből származó megállapítá
sai saját korára való hatásával, s örömmel látta, hogy ezek 
jogilag alátámasztják a kibontakozásban lévő gazdasági ex
panziót oly módon, hogy nem zavarják a kialakuló vállal



kozások prosperálásai a „véletlen károkért” való felelősség 
intézményének bevezetésével, jóllehet az ilyen jellegű ká
rok ekkoriban már mind számszerűségükben, mind je
lentőségükben kezdtek előtérbe kerülni.

Maga Savigny — a „System des hentigen römisehen 
Rechts” című hatalmas munkája méreteihez képest — igen 
kis teljedelemben foglalkozik a szerződéseit kívüli fe
lelősség kérdésével. Viszont az is kétségtelen, hogy az 
egész XIX. századi pandeklisztika felelősségi tanának el
méleti alapjai, gyökerei ennek a műnek az első oldalain 
lelhetők fel. Savigny lesz az ugyanis, aki elméleti igénnyel 
átemeli a jogtudományba az emberi erkölcsi autonóm iájáról 
szóló kanti tanítást. Ebből az erkölcsi autonómiából követ
kezik aztán az ember cselekedeteinek maximális szabadsá
ga, s ehhez kapcsolódik a jog feladatának a meghatározása 
is: „A jog feladata az ember mindenütt azonos szabadságá
nak és méltóságának az elismerése és ezeknek jogintézmé
nyekkel való biztosítása.” Ebből a koncepcióból teljes 
egyértelműséggel következik, hogy a felelősség problémája 
csak a természetes személyek vonatkozásában merülhet fel, 
hisz az előbb említett kategóriákról jogi személyek esetében 
beszélni értelmetlen lenne. Másrészt pedig a kiindulásból 
már az is nyilvánvaló, hogy Savigny felelősség-koncepció
jának előterében szintén a felróhatóság áll.

Ez utóbbi kiderül abból is, ahogyan Savigny a „System 
des hentigen römisehen Rechts” című művének szerves ré
szét lépező „Obligalionenrecht”-ben a kötelemkeletkeztető 
tényállásokról ír, illetve, amilyen terjedelmet szentel az 
egyes csoportoknak. Alapvetően kél kötelemkeletkeztctő 
tényállást különböztet meg: a contraclust és a delictumot. 
Csak mellékesen jegyzi meg, hogy keletkezhet még köte
lem quasi ex delicto és quasi ex contractu is. A contraclust 
tárgyalja a következő háromszáz oldalon, a delictumnnk jó 
harminc oldalt szentel, míg a quasi delictumnnk mintegy 
másfél oldal jut. A deliclum létrejöttéhez is elengedhetetlen 
feltétel a jogellenesség tudata, amely állhat a jogellenes, 
cselekmény kifejezett akarásában, s ez lesz a dolus esete, 
vagy pedig a jogrend által megkövetelt körültekintés elmu
lasztása miatt nem veszi figyelembe a cselekmény ki fej tője 
a jogellenes eredmény létrejöttének lehetőségét, s ezáltal a 
culpa valósul meg. A deliclumokból származó keresetek 
valamennyien büntető keresetek (acliones poenales) lesz
nek, mivel Savigny minden esetben felismerni véli ezekben 
az alapvetően a büntetésre való irányultságot. Az elsődleges 
cél Savigny szerint nem a répa ráció lesz a deliclumok ese
tében. hanem a megtorlás és a további elkövetéstől való 
elrettentés. Tehát a jogalkotónak a felróható magatartást 
büntetni kell rendelni, míg a fel nem röhatóak esetében 
keresetnek sem lesz helye, hiszen a büntetés ezekben az 
esetekben nem tölthetné be alapvető funkcióit. Savigny 
könyvének utolsó másfél oldalán a „Variae causarum figu
ráé” címszó alatt szól a quasi conctractusról és a quasi 
deliclumról. Mint írja: „Az ebbe a körbe tartozó tényállások 
részben a cselekmény kifejtőjenek szabad akarata, részben 
pedig az attól független, idegen körülmények által jönnek 
létre, tehát bizonyos mértékben a véletlenszerűség jegyeit 
is magukon viselik.” Amennyiben a szabad akarat érvénye
sülése ebben a körben megállapítható, akkor a korábbiak
ban a szerződésnél vagy a delictumnál leírtakat kell figye

lembe venni, és az azokra vonatkozó szabályokat alkalmaz
ni, amennyiben azonban a szabad akaratnak még csak a 
nyomai sem lelhetőek fel, akkor nyitva maradnak a jogi 
rendezés lehetőségei Savigny munkájában, mivel ezzel a 
problémával egyáltalán nem foglalkozik.

Végső soron egyetérthetünk Regina Ogorek véleményé
vel, aki szerint: „Itt nem egy probléma tagadásáról van szó, 
hanem az ezzel kapcsolatos érdeklődés hiányáról.” Sa- 
vignyt ugyanis főképp a rendszeralkotási szándék vezette, 
s természetszerűleg azokhoz a forrásokhoz fordult, amelyek 
rendszerébe jól beilleszthetők voltak. Mivel a római jogban 
a quasi deliclumok periférikus szerephez jutottak csupán, a 
jusztiniánuszi jogban pedig csúcspontjára érkezett a szub
jektív felelősségi koncepció fejlődése, nem csoda, hogy a 
szigorúan a forrásokra támaszkodó Savigny művei is ezeket 
a jegyeket tükrözik. Más kérdés, hogy ez a német jogegység 
létrejöttét kiválóan szolgáló rendszerépítés ily módon szá
mos olyan intézményi is magába épített, amelyek a XIX. 
század Németországában már nem vagy csak jelentékeny 
változtatásokkal lettek volna alkalmazhatók.

A gyakorlati élet és a tudomány közötti szakadék szűkü
lését ígérik Puchta sorai a „Cursus dér Institutionén” című 
munkájában: „A jogtudomány el lenne veszve, ha nem a 
gyakorlati élettel való kapcsolatot tartaná állandóan szem 
előtt.” Ám ha részletesen szemügyre vesszük Puchta fejte
getéseit, azt láthatjuk, hogy ez a szakadék nem hogy nem 
csökkent, hanem még növekedett is munkássága nyomán. 
Az általa kialakított BegrilTsjtirisprudenz ugyanis többé-kc- 
vésbé megóvta ugyan a magánjog tudományát a külső po
litikai behatásoktól, ugyanakkor szinte predesztinálta is azt 
a valóságtól való elszakadásra. Ez a tendencia jól megfi
gyelhető Puchta felelősségi rendszerében is.

A kötelemkeletkeztelő tényállások köréből a szerződés és 
a meg nem engedett cselekmények mellett Puchta sem zárja 
ki egyéb körülmények (Zustiinde) lehetőségét, de Savigny- 
Itez hasonlóan ő sem taglalja ezek mibenlétét. A meg nem 
engedett cselekmény két alapfeltétele nála is a jogellenes
ség (Verletzung) és a felróhatóság (Verschuldung). A felró
hatóság két központi intézménye pedig a dolus és a culpa. 
Igen figyelemre méltó az, ahogy a dolust a culpa latától 
elhatárolja: „A dolus esetén a szándéknak nemcsak a cse
lekmény eredményét, hanem a jogellenességet is át kell 
lógnia. Ha a szándék ugyan a bekövetkezett eredményre 
irányult, de menthető cél szolgált alapjául, s csupán a meg
valósítás eszköze miatt váll a cselekmény jogellenessé, ak
kor nem dolusról, hanem culpa latáról van sző.” Ezután a 
gondatlanságnak (Fahrlássigkeil), valamint elővigyázatlan
ságnak (Unvorsichtigkeit) fordított culpa lehetséges foko
zatainak a taglalása következik. Mint lehetőséget megemlí
ti, hogy a culpának három fokozata is lehet: a culpa lala, 
levis, levissima. A culpa levissimáról szóló tanokat Doncl- 
lusra, Löhrre, Hassera hivatkozva meghaladottnak tekinti. 
A culpa levissimát igen sokan akkor látták — Puchta véle
ménye szerint — fennállni, ha az adott szerződésből az 
egyik félnek csak haszna származott, s ez a fél valamilyen 
meg nem engedett cselekményt valósított meg. Ilyen lehe
tett például a haszonkölcsönbe vevő helyzete. Puchta meg
ítélése szerint azonban itt a culpa levisnek a római jogi 
forrásokkal ellentétes olyan fölösleges differenciálásáról
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van szó, amely megengedhetetlenül nagy terel biztosítana a 
jogalkalmazás során a bírói szubjektivizmusnak. így a culpa 
levis lesz a felelősségi skála legfelső foka, amely az. egyes 
szerzőknél külön intézményként szereplő culpa levissimát 
is magában foglalja. Puclila álláspontja alapján a jó család
apa gondosságánál nagyobb körültekintést elvárni értelmet
len lenne, hisz „a diligens páter familias gondosságán túl a 
bolondok gondossága kezdődik. A culpa levis fölött pedig 
már a véletlen birodalma kezdődik.” Puclila különbséget 
tesz még abszolút és relatív culpa között is. Az előbbin a 
culpa lata és a culpa levis együttesét érti, az utóbbival a 
culpa in concrctot jelöli. A culpa in concreto kapcsán gyor
san le is szögezi, hogy nem önálló felelősségi fokozatról 
van szó ebben az esetben, hanem csak a culpa levis sajátos 
megjelenési formájáról, amikor a más ügyében kell tanúsí
tani ugyanazt a gondosságot, amit az eljáró személy egyéb
ként a saját ügyében kifejt.

A cuslodia önálló felelősségi intézményi voltát is tagadja 
Puchta, s csupán a diligenlia egyik különleges fajtájaként 
ismeri el azt. így diligenlia in custodiendoróLbeszél, amely
— álláspontja szerint — a szubjektív felelősségi rendszer 
szerves része és az egyébként tanúsítandó körültekintéshez 
itt csupán egy őrzési többletkötelezettség járul.

A fentiekből tehát egyértelműen kiderült, hogy saját cél
kitűzésével ellentétben Puchta nemhogy nem hozta köze
lebb a magánjog tudományát az élethez, hanem éppen el
lenkezőleg, Savigny általános, elvi tanainak az egyes fe
lelősségi jogintézmények terén való kifejtésével még csak 
növelte a praxis és a tudomány közötti szakadékot. Savignyt 
és Puchtát átfogóan értékelve Regina Ogorek kiemeli: „A 
XIX. századi gazdasági expanzió idején kialakított fe
lelősség-koncepció olyan mértékben volt hasznavehetetlen 
az ekkor kialakuló modern ipari társadalom szociális viszo
nyaira, mint amilyen mértékben kiválóan megfelelt a másfél 
évezreddel korábbi római állapotoknak.,,

Ezek után röviden tekintsük át Puchta legjelentősebb ta
nítványainak, követőinek felelősségi rendszerét. Alois 
Brinz „Lehrbuch dér Pandekten” című munkája II. köteté
ben fejti ki legrészletesebben a felelősséggel (elsősorban a 
kontraktuális felelősséggel) kapcsolatos nézeteit. Első ráné
zésre is jelentősebb szemléleti változást sejtet, hogy kiemel
ten foglalkozik a cuslodia kérdésével az „Insonderheit von 
cuslodia” című fejezetben, amely terjedelmesebb, mint az 
összes többi felelősségi intézményről szóló rész együttvéve. 
Ugyancsak figyelmet érdemel — az eddig gyakorlatilag 
teljesen mellőzött — a harmadik személyért való felelősség 
kérdését taglaló rész.

A szerződésben vállalt kötelezettség megsértése, megsze
gése lesz Brinz rendszerében a kontraktuális felelősség 
megállapíthatóságának alapfeltétele. A másik szükséges 
feltétel pedig, hogy a szerződéses kötelezettség megszegése 
az ezt megvalósítónak morálisan felróható legyen, akár ki
fejezetten cselekmény útján történt a szerződésszegés (in 
faciendo)), akár mulasztás formájában (in non faciendo). 
Brinz a dolus, culpa lata, culpa levis, culpa in concreto 
mellett elismeri a culpa levior vagy levissima létjogosultsá
gát is, viszont az egyes fokozatok kifejtése során nem tár
gyalja részletesen ez utóbbit, hanem — elődeihez hasonlóan
— a culpa általános fogalmába beolvasztja azt.
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Brinz felelősségi rendjében a kiemelten nagy terjedelem
ben tárgyalt cuslodia az igazán izgalmas kérdés. Rögtön a 
custodiával foglalkozó fejezet elején jelzi, hogy az elődök
nek nem sikerült a cuslodia mibenlétét megnyugtatóan tisz
tázniuk, hisz az sem világos, hogy diligenlia in cuslodien- 
doról vagy diligens custodiáról kell-e beszélnünk. Brinz 
álláspontja szerint nem speciális diligcntiáről van szó a cus- 
lodia esetében, tehát nem valamiféle exaetissima dil igent iá
ról, ugyanakkor eredetileg a cuslodia az általános diligenlia 
alá sem volt besorolható, melyet csak az különböztetett 
volna meg tőle, hogy itt a diligcntiának valamely dolog 
őrzésében kellett volna kifejezésre jutnia. Brinz óvatos 
megfogalmazásából az. is kivehető, hogy a cuslodia eseté
ben észrevétele szerint a culpáu túlterjedő helytállási köte
lezettség állapítható meg, tehát ha ki nem mondottal! is, a 
cuslodia objektív felelősségi elem. Brinz a legmesszebb 
akkor megy, amikor kijelenti: „A cuslodia véleményünk 
szerint a diligenlia mellett álló intézmény, amelyet újabban 
már ki is mondanak.” Az. eddig leírtak tulajdonképpen a 
cuslodia „rehabilitálásának” tekinthetők, s az objektív fe
lelősségi elemek „visszacsempészését” jelenthetik a pan- 
dektisztika felelősségi rendjébe. Brinz azonban nem meri 
vállalni ezt a nyílt szakítást az uralkodó — tisztán szubjek
tív alapokon álló és a források állal legitimáltunk tűnő — 
irodalmi irányzattal, s következő soraiban vissza is lép 
problémafelvetésétől, s elfogadja az c téren érvényesülő 
communis opiniont: „A hadriánuszi korban a cuslodia be
leolvadt a diligenliába, és ez a dogma, amely tulajdonkép
pen a custodiának a species diligentiaevel való azonosítását 
jelenti, meg kell hogy nyugtasson mindenkit.” A cuslodia 
részletes taglalását lezáró bekezdésben pedig Brinz már tel
jesen azonosulni látszik a többségi véleménnyel, s csak 
egészen kivételesen tart megengedhetőnek ettől eltérő kon
cepciót. Megítélése szerint ugyanis a cuslodia kötelezett az 
omnis culpáért felel, s ezen túlmenő helytállási kötelezett
séget — azaz az objektív felelősségi jelleget — csak 
rendőrségi motívumok vagy a felek ezzel kapcsolatos kife
jezett akarata indokolhatja.

Brinz igazi „fegyverténye” azonban a „Haftung für die 
Verschuldungcn Dritler” című fejezet beiktatása könyvének 
a felelősséggel foglalkozó részébe. Míg a cuslodia kapcsán 
bátortalanul felvetett ellenvéleményét gyakorlatilag vissza 
is vonja, addig a harmadik személyért való felelősség kér
désének megkerülése az 1870-es évek Németországában 
már elfogadhatatlannak tűnik számára. Ez. a tény már ön
magában is a megváltozott körülményekhez való alkalmaz
kodás igényét jelzi. Természetesnek vehető azonban, hogy 
e kérdés taglalásánál is a római jogi források szolgálnak 
legitimációs bázisul, amely jelzi azt is, hogy ez a probléma 
igen is létezett már a római jogban is, csak periférikus 
jellege miatt a pandeklisla elődök mellőzték beható tárgya
lását. Brinz megállapítja, hogy vannak olyan esetek, amikor 
az egyik szerződő léinek más, a szerződésben közvetlenül 
részt nem vevő harmadik személy cselekményéért felelni 
kell a másik szerződő féllel szemben. Ezekben a törvény 
állal meghatározott esetekben mint saját magatartásáért fe
lel a szerződő fél a harmadik személy cselekménye miatt, s 
nem is járulékos jellegű kötelezettségről van szó, hanem suo 
nomine kell felelni. A legtipikusabb ilyen esetként elsőként



a vállalkozási emeli ki, amelyben a vállalkozó harmadik 
személyt (személyeket) vesz igénybe az általa elvállalt kö
telezettség teljesítése érdekében. Ennek az esetnek részletes 
taglalása valóban adekvát válaszként értékelhető az 1870-es 
évek által felvetett jogi kérdésekre.

A delictuális felelősség intézményéről már szűkszavúb
ban beszél Brinz. Voltaképpen a dclictum mibenlétének 
tárgyalásakor az elődök nyomdokain halad, amikor a dclic
tum két komponensét a jogsértésben és a felróhatóságban 
véli felfedezni. Ugyancsak a már ismert hagyományokat 
követi, amikor a delictumhoz. feltétlenül érvényesülő mó
don hozzárendeli a pocnalis actiokat. A quasidelictumokat 
és az értük való felelősséget külön alcím alatt emeli ki 
Brinz.

Utószó

A tanulmány célja a pandektisztika legfőbb képviselői fe
lelősség-koncepciójának felvázolása volt abból a szempont
ból, hogy az általuk leírt felelősségi rend milyen mértékben 
kapcsolódik a jusztiniánuszi felelősségi rendszerhez, s 
mennyiben tekinthető a XIX. századi németországi viszo
nyokra adott adekvát válasznak. A fentiekben a történeti, 
társadalmi és tudományos előzmények áttekintése után Thi- 
baut ésLöhr tanításaitól Alois Brinz munkásságáig tekintet
tük át a pandektisztika felelősség-koncepciójának kialaku
lását, fejlődését.

Megállapítható, hogy a XIX. századi német pandektisták 
nagymértékben hűek maradtak a jusztiniánuszi források
hoz, azokat abs/.lrahálva, tudományos igénnyel kezelve lét
rehozlak egy modern szubjektív felelősségi rendszert. Ezál
tal a felelősség terén is teljes mértékben érvényre juttatták 
az erkölcsi autonómiáról, akarati szabadságról szóló kanti 
tanítást. Ugyanakkor a római alapokra építkező rendszer a 
jogegység megteremtése útján is jelentős mérföldkő volt. 
Hogy óriási tudományos teljesítményük a felelősség terén 
mégsem tekinthető előremutató lépésnek, hanem csak a már 
eddig befutott út igényes összefoglalásának, annak oka a 
felgyorsult XIX. századi német gazdasági és társadalmi 
fejlődésben keresendő. A vállalatóriások, veszélyes üzemek 
kialakulása, a társadalmi álrétegződés korának már nem 
felelhetett meg a polgárság magánjogi téren való győzelmét 
szimbolizáló szubjektív felelősség intézményének az e- 
gyeduraima, amikor már a makroszintű kárelosztás problé
mája került előtérbe a mikroszinlű kártelepítés kérdésével 
szemben.

További kutatásra alkalmas kérdés, milyen módon fejlődött 
továbbá pandeklista felelősség-koncepció Rudolf von Jhering, 
valamint a BGB kodifikátorainak munkásságában. Külön 
vizsgálódást igényel továbbá, hogy maga a BGB felelősségi 
rendje mennyiben tekinthető a pandektisztika tanai e téren való 
összefoglalásának, illetve mennyiben lép túl azokon.

Felhasznált irodalom .
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