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1 Wenzel Gusztáv (szerte): Árpádkor! új okmánytár. I  -XII. (Pest Buda
pest. I860 1874. XI. 440. p.; a továbbiakban: ÁÚO)

: Nagy Imre. Nagy Iván. Véghely Dezső (szerk.). A zichi év vásonkeői 
gró f Zichy-család idősb ágának okmánytára (Pest, 1871. I. 11. p.); 
Fejér. Gcorgius (ed.): Codex diplomatiats Hungáriáé ecclesiasticus 
ac chilis. /  XI. (Budáé. 1829 1844. IV/3.49. p.; továbbiakban: CD). 
ÁÚO Vili. 5. p„ III. 4. p.. III. 24. p.

s Knauz, Ferdinandus (ed.): Monumenta ecclesiae Slrigoniensis. I. 
(Strigonii, 1874,476. p.; továbbiakban MS I.)

4 CD IV/3.68. p. A csodatétel pedig nem volt más, mint az, hogy miután 
a királyné IV. Béla és fia összecsapásának elkerüléséért fohászkodott, 
megjelent előtte álmában János volt boszniai püspök Gerard [Gellért], 
a rend prioijának társaságában, és János megjelölve öt a keresztjeié
vel. ekként nyilatkozott: „íme. visszaadtuk néked fiad, ahogy kíván
tad". Aztán, hajnal hasadtával megérkezett a királynéhoz a király futá
ra. és tudatta, hogy.. István király egészen megadta magát atyjának

■ Ipolyi Amold. Stummcr Amold, Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly, 
Véghely Dezső (szerk.): Hazai okmánytár. IM I .  (Győr. 1865 1873, 
Budapest. 1876 1891, VIII. 93. p.; továbbiakban: HO); ÁÚO VIII. 
33. p.. XI. 516. p.; MS I. 471. p.: CD IV/3. 158. p.; ÁÚO VIII. 2., 
69.p„ XII. 692. p.: CD IV/3. 204., 297., 289. p„ VI1/5. 341. p. Pau- 
ler ezzel nagyjából egyezően Sáros, Újvár (Abaúj). Gömör és Nógrád 
vármegyék északi felét jelölte meg határvonalul: Paulcr Gyula: A ma
gyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt. I-II. (Budapest, 
1899,11.250. p.)

0 MS I. 485. A levél adásának helyével, „ptvpe monasterium Zakói" 
alapján, csak újabban azonosítják a Nógrád megyei Szakáit, ezzel 
szemben korábban a Szabolcs megyei Szakoly! tartották a kiadás 
helyének. Paulcr: i. m„ 251. p.; Szentpétery Imre (szerk.): Az Ár
pád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I-II/I. (Budapest, 
1923, 1943. II/I. (1801.) 14. p.; a továbbiakban: ÁKOKJ); Szűcs 
Jenő: Az utolsó Árpádok (Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 170. p.); 
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301 (Budapest, Osiris 
Kiadó, 2003,238. p.)

7 ÁÚO 111. 34. p.
* CD IV/3.211 . 210.. 216. p.
 ̂Szűcs: i. m., 171 174. p.
CD IV/258. p.

"  Szűcs: i. m., 164. p.
12 CD V /1.61.[62.] p.; HO VII. 84. p.; CD IV/3. 138. p.
1! CD IV/3. 239.; Nagy Imre, Deák Farkas. Nagy Gyula (szerk.): Hazai 

oklevéltár 1234 1536. (Budapest, 1897. 41. p.). Május 12-i dátum

mal. és ugyanezzel közli a Kabas Tamással szembeni határozatot Gár
donyi Albert (szerk.): Budapest történetének okleveles emlékei. Fdső 
kötet (1148-1301) (Budapest. 1936. 76. p.). Mindkét levél dátumát az 
Úr mennybemeneteléhez kötve határozták meg, tudniillik az elsőt „in 
vigila ascensionis Domini”, a másodikat „sabbato post asccnsionem 
Dontini”. Minthogy 1264-ben az Úr mennybemenetelének ünnepe 
május 29-ére, csütörtökre esett, az első levél adásának napja, május 
28-a szerda, a másodiké május 31-c szombat volt. Helyes dátummal 
adja közre MS I. 504. p.

14 ÁÚO VIII. 47. p.
15 ÁKOKJ 1.(1393.) 426. p.
16 CD IV/3. 322. p.
17 Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula (szerk.): Zala megye történe

te. Oklevéltár. 1. (Budapest. 1886,48. p.)
18 CD IV/3. 384. Panyit és Csák rokonok voltak, de nem testvérek. Pa- 

nyit Búzád fia Amoldnak volt a fia. Első említése 1234-ből ismert a 
hahóti klastrom alapítása kapcsán kiállított levélből, ahol testvéreit, 
(II.) Amoldot és Keledet is megnevezték. Csák annak az idősebb Bú
zád egykori bánnak volt a fia. aki 1233. február 14-e előtt belépett a 
prédikátorok rendjébe, és a mondott napon legidősebb fia, (II.) Búzád 
számára hagyta Zobor nevű birtokát. Az említett hahóti klastrom dol
gában adott levél Búzád volt bán négy fiát (II.) Buzádot, Csákot, Lan- 
certet és Trisztánt említette meg. ZO 1.7., CD II1/2.334. p.
ÁÚO Vili. (180.) 264. p.

20 ÁÚO X. 463., Vili. (179.) 264. p.
21 HO VII. 109. p. A király levele Panyitot Búzád nembelinek nevezte. 

Vö.: 18. Ij.
32 ÁÚO III. 184., 186., 188., 192.p.. Vili. 206. p.; HO VIII. lIS.p.Vö.: 

Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabirók működésének első 
korszaka 1268 1351. (Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2008, 
47 49. p.)

2i ÁÚO III. 148., 150. p.
24 1464: 21., 1471: 5., 1478: 7., 1481: 14. 1486: 1. te. Franeisei Döry 

(coll.) Gcorgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke (cd ): Decre- 
ta regni Hungáriáé. Gesetze und Vetvidnungen Ungars 1458 1490 
(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989, 147., 194., 240.. 249.. 168. p.); 
Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezel és perjog az Árpád- és a 
vegyes-házi királyok alatt (Budapest, 1899.66. p.)

25 Voltak, akik az átalakított generálé judiciumot nem ikertörvényszék
nek, hanem olyan „vegyes bíróság"-nak tekintették, ami két főpaptól 
és két báróból állt. I lóman Bálint Szekfíi Gyula: Magyar történet I 
VII. (Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n.. II. 164. p.)

A polgári jog anyagának kodifikációja Szerbiában 
hosszú múltra tekint vissza, s ez a folyamat meg 
mindig tart. A kodifikáció-történet elemzését az is 
nehezíti, hogy egyfelől egy közel két évszázados folyama

tot kell vizsgálni, amelynek kezdetei még a török hódolt
ság, majd később a 19. századi Szerb Fejedelemség Szerb 
Királysággá való alakulásának, másfelől pedig a feudális 
viszonyok alkonyának korába nyúlnak vissza, s a folya
mat jelenleg még nem lezárt, végét pedig egy, a verseny
társadalom és a piacgazdaság mai igényeinek megfelelni 
kívánó polgári törvénykönyv előkészítése fémjelzi. Ebben 
a folyamatban sajátos fordulatokat hozott mind a Trianon 
utáni „első", mind pedig all. világháború utáni „második" 
Jugoszlávia, melynek utolsó szakaszát, a többi szocialis
ta országgal ellentétben, a liberalizmus és a szabadabb, 
piaeorientáltabb társadalom egyes elemei jellemezték,

Dudás Attila

A polgári jog 
kodifikációjának történeti 
áttekintése Szerbiában*
azonban alapjában sohasem tudott teljesen elszakadni a 
szocialista jogalkotás vezérlő elveitől. A 20. század utolsó 
évtizede egybeesett a szocialista társadalmi rendszerről a

* E tanulmány a szerzőnek a DSZ/24/2012 sz. szerződés alapján, 
az MTA Domus 2012 szülöfoldi kutatói ösztöndíja során megvalósult 
kutatásai eredményeit tartalmazza.
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piacgazdaságra való áttéréssel és a közös délszláv államot 
alkotó tagállamok önállósulásával. Ebben az időszakban 
a polgári jog érdemi modernizációjáról és újrakodifikálá- 
sáról nem lehetett beszélni, attól eltekintve, hogy néhány, 
a polgári jog magvát alkotó törvény elfogadására ekkor 
került sor. Az elmúlt több mint másfél évszázadnyi pol
gári jogi fejlődést a változó ideológiai társadalmi háttér 
mellett az összetett államszcrkczeti formák is lassították. 
A 20. század folyamán egyik közös délszláv államban 
sem létezett egységes törvényhozási hatáskör, amely az 
összes polgári jogot alkotó klasszikus jogterületet felölel
te volna, sem a szövetségi állam, sem pedig a tagállamok 
szintjén. A 2003-ban létrejött utolsó közös délszláv állam- 
alakulat. Szerbia és Montenegró laza államszövetsége már 
egy olyan államszerkezetet jelentett, amelyben (tagállami 
szinten) létezett egységes hatáskör a polgári jog teljes 
anyagának kodifikálására. Ennek a kérdésnek azonban 
az államunió „tiszavirág” élete miatt nem sikerült napi
rendre kerülnie, hiszen 2006-ban Montenegró kiválásával 
megszűnt létezni. Hosszú idő után Szerbia újra unitárius 
típusú állammá vált (a tartományi hatáskörök még nem 
olyan jelentősek, hogy másfajta államszerkezeti modell 
felé való közelítést jelentenének), így az eddig fennálló 
törvényhozási hatáskörmegosztások eltűntek, lehetősé
get biztosítván a polgári jog anyagának egységes kódexbe 
való foglalására. Az első lépések ebben az irányban nem 
sokkal az önállósulás után, 2006-ban, egy kodifikációs bi
zottság kinevezésével történtek.

Azon cél érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk 
mindazon okokról, amelyek miatt a polgári jog (újra)ko- 
difikálásához csak ilyen későn fogott hozzá Szerbia, egé
szen az 1844. évi szerb Polgári Törvénykönyvtől kezdő
dően kell bemutatni a polgári jog fejlődésének szakaszait.

Az \844. évi Szerb Polgári 
Törvénykönyv

Az első kezdeményezések egy polgári törvénykönyv elő
készítésére Szerbiában a 19. század elejéről származnak, 
az I. (1804-1813) és a II. szerb felkelés (1815-1830) ide
jéből, amelyek során a szerbség megkísérelt felszabadulni 
a török hódoltság alól. Ezek a kezdeményezések azonban 
nem tudtak a hivatalos törvénykönyvtervezet vagy -javas
lat állapotába eljutni, elsősorban azért, mert a felkelések 
nem vezettek a szerb nép teljes függetlenségéhez (némi 
önállóságra az Oszmán Birodalmon belül a II. szerb fel
kelés után a szerbség ugyan szert tett, de a függetlenség 
elnyerésére nem került sor).1 A II. szerb felkelés utáni 
önállóság, a Szerb Fejedelemség létrejötte azonban le
hetővé tette, hogy az addigi, inkább elképzelésszerü és 
magánjellegű kodifikációs kezdeményezések most már 
hivatalos formát nyerjenek. Az új társadalmi környezet 
lehetővé tette Milos Obrcnovic fejedelem számára, hogy 
átfogó törvényhozási tevékenységbe kezdjen, a célkitűzé
sei között pedig egyértelműen prioritást élvezett egy pol
gári törvénykönyv kidolgozása és elfogadása. Az 1828 és 
1835 közötti időszakot a kódextervezet előkészítésének

néhány sikertelen próbálkozása fémjelezte, míg végül a 
fejedelem 1836-ban hivatalosan Bécshcz fordult segítsé
gért. Arra kérte a császárt, hogy képzett jogászokat küld
jön ki Szerbiába, akik a segítségére lennének a szükséges 
törvénytervezetek előkészítésében.3 Az osztrák udvar két, 
Dél-Magyarországon, a mai Vajdaság területén élő, ki
emelkedő szakmai tekintéllyel rendelkező szerb nemze
tiségű jogászt küldött ki Milos Obrcnovic fejedelemhez: 
Jovan Hadzicot és Vasilije Lazareviéet. Hadziéot a polgári 
törvénykönyv, Lazareviéet pedig a büntető törvénykönyv 
tervezetének kidolgozásával bízta meg a fejedelem.3

Jovan Hadzié helyesen ítélte meg, hogy a polgári tör
vénykönyv meglévő tervezete nem felel meg a Szerb Fe
jedelemségben uralkodó társadalmi állapotoknak, mert az 
az 1804. évi francia Code civil mintájára készült. Hadzic 
úgy vélte, hogy egy másik kódexet kellene alapul venni 
a szerb polgári törvénykönyv tervezetének előkészítésé
hez. Erre a célra az 1811. évi Osztrák Általános Polgári 
Törvénykönyvet (Allgemeines bürgerliches Geselzbuch) 
találta legalkalmasabbnak4, mivel a 19. századi Szerbi
ának sokkal szorosabb szociális, kulturális és gazdasági 
kapcsolata volt Ausztriával, mint Franciaországgal.5

A Szerb Polgári Törvénykönyv elfogadására, a Jovan 
Hadzié-félc törvényjavaslat alapján végül is 1844-ben ke
rült sor. A javaslatot Milos Obrcnovic utóda, Aleksandar 
fejedelem ebben az évben hirdette ki törvényként." A Tör
vénykönyv az OÁPtk. hármas, ún. institucionális szerke
zetét követi, viszont helyenként az OÁPtk.-tól eltérő sza
bályozást tartalmaz és lényegesen rövidebb annál; amíg 
az OÁPtk. akkor 1502 §-ból állt, a szerb Ptk. mindössze 
950 §-t tartalmazott.7 A kodifikáció a 19. században általá
nosan elfogadott dualista megoldást követtes; nem sokkal 
a szerb Ptk. elfogadása után, 1860-ban kihirdették a Ke
reskedelmi Törvénykönyvet, amely az 1807. évi Code de 
commerce alapul vételével készült.9

Az 1844. évi Ptk. elfogadása kétségkívül mérföldkőnek 
számított, mivel ezáltal a Szerb Fejedelemség az európai 
államok azon kisszámú csoportjába került, amelyek a 19. 
első felében rendelkeztek kodifikált polgári joggal.10 Et
től eltekintve azonban a Ptk. alkalmazása során számos 
hiányossága mutatkozott meg, s belső ellentmondásai az 
idő folyamán egyre nyilvánvalóbbá váltak. A Ptk. elfoga
dásának társadalmi jelentősége és a tartalmi hiányosságok 
közötti ellentmondást Miodrag Orlié professzor kitünően 
összegezte. Az ő szavaival élve, az idő előrehaladtával a 
Ptk. kívülről megítélt minősége, a társadalom felé meg
nyilvánuló általános jelentősége rohamosan fakult, amivel 
egyenes arányban kerültek felszínre a kódex szinte elhá
ríthatatlan belső tartalmi és szerkezeti hiányosságai.11

A Montenegrói Fejedelemség 1888. évi 
Általános Vagyonjogi Törvénykönyve

Az 1888. évi montenegrói Általános Vagyonjogi Tör
vénykönyv (Opsli imovimki Zakonik za Knjazevinu Cmu 
Goru) is a közös délszláv jogi kulturális örökség részét 
képezi -  hozzájárulása a délszláv polgári jog és doktrína
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fejlődéséhez jelentős. A montenegrói kódex megalkotója 
a nagy tekintélynek örvendő odesszai professzor, Vaitazar 
Bogisié volt.12 A történeti jogi iskola elkötelezett híveként 
Bogisié eredeti megközelítésben fogott hozzá a kódex ter
vezetének kidolgozásához. Úgy vélte, hogy nem szabad 
egy külföldi Ptk.-t közvetlenül a nemzeti jogba átültetni, 
tehát kerülni kell a recepciót, hanem a jogalkotónak in
kább arra kell törekednie, hogy olyan jogszabályokat al
kosson, amelyek összhangban vannak a nép szokásaival, 
mentalitásával és társadalmi értékrendjével.13 Ezért mie
lőtt még hozzáfogott volna a kódextervezet kidolgozásá
hoz, alaposan feltárta és elemezte a 19. századi Monteneg
róban uralkodó szokásokat, hogy olyan törvénykönyvet 
tudjon megalkotni, amely a legteljesebb mértékben lesz 
összhangban a népi szokásokkal és hagyományokkal.14

Ez a délszláv vidékeken eredetinek minősülő, a történeti 
jogi iskola tanait követő megközelítés lényegében megha
tározta az 1888. évi Általános Vagyonjogi Törvénykönyv 
szerkezetét és normatív tartalmát. Szerkezetileg a polgári 
jognak sem az institucionális, sem pedig pandekta-rend- 
szer szerinti felosztását nem követi -  belső tagolódása tel
jesen egyedi. Tartalmi szempontból is sajátos, hiszen csak 
a személyek jogát, dologi jogot és kötelmi jogot öleli fel. 
Vaitazar Bogisié úgy ítélte meg, hogy a családi jog és az. 
öröklési jog még nem érték el azt a fejlettségi szintet, ami 
a történeti jogi iskola álláspontja szerint indokolttá tenné 
kodifikálásukat. Ezért inkább érvényben hagyta a csalá
di jogot és örökölési jogot érintő szokásjogi normákat és 
nem emelte be őket a törvénykönyv normatív tartalmá
ba.1'  Ezt a megfontolást tükrözi a kódex elnevezése is 
(Általános Vagyonjogi Törvénykönyv). A törvénykönyv 
másik jellemző sajátossága az utolsó fejezetben foglalt 
jogi regulák gyűjteménye, amelyek hétköznapi nyelven 
fejezik ki a vagyonjog alapvető elveit és szabályait.

A montenegrói Általános Vagyonjogi Törvénykönyvet 
a szakirodalom a 19. század egyik legkiválóbb polgári 
jogi kodifikációjának tekinti.16 Minőségét nem csak a dél
szláv. hanem az európai doktrína is kiemeli.17

Egy új polgári törvénykönyv 
kidolgozására irányuló törekvések 
az 1844. évi szerb Ptk. elfogadása 
és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
létrejötte közötti időszakban

A 19. század végére egyértelművé vált. hogy a Szerb Ki
rályságnak, amely 1878-ban függetlenséget és teljes nem
zetközi elismerést nyert, teljesen új polgári törvénykönyv
re volt szüksége, függetlenül attól, hogy az 1844. évi Ptk. 
elfogadását követően több lényegi módosításon esett át. 
Ezeknek a módosításoknak azonban sem sikerült orvosol
niuk az 1844. évi Ptk. belső szerkezeti ellentmondásait és 
az egyes jogintézményekkel kapcsolatos normatív szabá
lyozás hiányosságait.18 Heves kritika tárgyává váltak min
denekelőtt a kódexnek az ún. házközösségekre (porodicna 
zadmga) '<>, birtokra,2" az ingatlan-nyilvántartásra21 vonat

kozó rendelkezései. Az 1844. évi Ptk. legszókimondóbb 
kritikusa a századforduló legjelentősebb polgári jogász 
professzora, Dragoljub Arandelovic volt, aki a 19. század 
második felének polgári jogi fejlődését egyszerűen úgy 
értékelte, hogy szinte mindenre jutott idő a társadalom
ban, kivéve a Ptk. reformjára.22

Arandelovic professzor azonban nem állt meg pusztán 
az 1844. évi Ptk. kritikájánál, hanem észrevételeit igye
kezett építő jellegű kontextusba helyezni -  az ő nevéhez 
fűződik egy újabb Ptk.-tcrvczct kidolgozása, amelyhez az 
1896. évi német Ptk.-t (Bürgerliches Geselzbuch) használ
ta fel. A német modellel ellentétben Arandelovié profesz- 
szor úgy vélte, hogy az új Ptk.-nak nem kell a polgári jog 
teljes, pandekta-rendszer szerinti anyagát felölnie, hanem 
az 1888. évi montenegrói Általános Vagyonjogi Törvény- 
könyhöz hasonlóan csak általános részből, dologi jogból 
és kötelmi jogból kellene állnia.23 A tervezet, amelyet az 
utókor hagyományosan csak „a Ptk. szerb projektjeként” 
emleget, 1914-ben, nem sokkal az. I. világháború kitöré
se előtt nyert végleges tartalmat. Azonban a háború alatt 
értelemszerűen nem lehetett szó a tervezet Ptk.-ként való 
elfogadásáról, a háború után pedig az új közös délszláv 
államban már teljesen másmilyen társadalmi viszonyok 
uralkodtak, így Arandelovic professzor kódcxlcrvezcté- 
nek polgári törvénykönyvként való elfogadását a jogtudo
mány és a szakma többé már nem támogatta.24

Jogi partikularizmus és a polgári jog 
kodifikálásának kérdése a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyságban

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (SZHSZ) volt a há
rom délszláv nép első közös államalakulata. Ennek az 
államnak azonban nem volt egységes polgári jogi szabá
lyozása. A két világháború közötti időszakot az ún. jogi 
partikularizmus állapota jellemezte: a jogi kontinuitás 
elvével összhangban minden, az új államot létrehozó te
rületrész jogrendje, amely az SzHSz Királyság létrejötte 
előtt hatályban volt, továbbra is hatályban maradt. Ez azt 
jelentette, hogy a polgári jogi szabályozás tekintetében hat 
különböző jogrend volt hatályban. Az egykori Szerb Ki
rályság területén (amely magában foglalta a mai Macedó
nia területét is) az 1844. évi Ptk. maradt hatályban, mert ez 
a kódex volt hatályos akkor, amikor az 1. világháború után 
a Szerb Királyság megszűnt létezni, és létrejött az SzHSz 
Királyság. A valamikori Montenegrói Fejedelemség (1910 
után a Montenegrói Királyság) területén az 1888. évi Ál
talános Vagyonjogi Törvénykönyv maradt hatályban, il
letve a montenegrói szokásjog azokban a kérdésekben, 
amelyeket a kódex nem szabályozott. Szlovénia területén 
és Dalmáciában az 1811. évi OÁPtk. maradt hatályban, az 
I. világháború ideje alatt elfogadott résznovellákkal (Teil- 
novelle). míg Horvátország területén (Dalmácia, Isztria és 
Muraköz nélkül) szintén az OÁPtk. maradt hatályban, de 
a résznovcllák nélkül, továbbá alkalmazásban volt még 
az autonóm horvát dologi jogi szabályozás és a kánonjog. 
Boszniában és Hercegovinában az OÁPtk. volt hatályban



vagyoni jogi kérdésekben, míg a családi és öröklési jog te
kintetében a Shariaaak volt személyi hatálya a muzulmán 
vallásit polgárokra, a kánonjognak pedig a keresztények
re. A hatodik jogrend a mai Vajdaság (amely csak részben 
egyezik meg a történelmi Délvidék fogalmával). Muraköz 
és Murántúl területén volt hatályban; ott a magyar szo
kás- és bírói jogot alkalmazták tovább, kivéve az ún. Ha
tárőrvidéket (Vojna Krajina), amely közvetlenül a bécsi 
udvarnak volt alárendelve. A Határőrvidéken az OÁPtk. 
mint ius particulare, azaz „résszerü jogszabályként" volt 
és maradt hatályban.25

A jogi partikularizmus állapota komoly problémát je
lentett a Királyságban, amelynek fokozatos megoldására 
külön minisztériumot hoztak létre.26 A két világháború 
közötti időszakban sem lankadtak a polgári törvénykönyv 
kidolgozására vonatkozó törekvések, viszont erre a célra 
Arandclovié professzor említett szerb Ptk.-projektje nem 
volt felhasználható. A kodifikációs törekvések azonban 
ebben az időszakban egy újabb célkitűzéssel bővültek. 
A polgári jog anyagának modernizációja mellett, amely 
igény folyamatosan jelen volt a 19. század végén és a 
20. század elején, az új társadalmi környezetben egy új, 
a Királyság teljes területén hatályban lévő polgári tör
vénykönyvre úgy tekintettek, mint a fennálló jogi parti
kularizmus felszámolásának alapvető eszközére. F.rre a 
célra az Igazságügyi Minisztérium 1930-ban kodifikáci
ós bizottságot nevezett ki.27 A bizottság 1934-ben fejezte 
be munkáját a kódextervezeten, amely a közvéleményben 
az Előtervezet (Predosnova) néven vált ismerté.28 Az Elö- 
tervezet szerzői az OÁPtk.-t vették alapul. A kodifikációs 
bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az osztrák 
kódex áll legközelebb a Jugoszláv Királyságban (ekkor 
már így hívták a közös délszláv államot) párhuzamosan 
érvényben lévő polgári jogi jogforrások átlagához, ame
lyek egymáshoz képest komoly különbségeket mulattak 
fel.29 F.z a megfontolás alapvetően helytálló volt, hiszen 
egyes területeken az OÁPtk.-t közvetlenül alkalmaz
ták, míg a többi területen közvetett hatása mutatható ki, 
ugyanis vagy az OÁPtk.-t használták fel normatív modell
ként, vagy pedig annak jogi megoldásai beépültek a bírói 
gyakorlatba vagy a szokásjogba. Az Elötervczct a követ
kező évben került közvitára, amelynek során számos kri
tikai észrevételt kapott.'" Egyesek felrótták a kodifikációs 
bizottságnak, hogy az Elötervczct kidolgozásában éppen 
az OÁPtk.-t vették alapul, hiszen az egyértelműen azonos 
jogtörténeti háttér ellenére ebben az időben az OÁPtk.-nál 
már sokkal modernebb európai kódexek is rendelkezésére 
álltak a bizottságnak, elsősorban az 1896. évi német Ptk. 
és az 1911. évi svájci Ptk.'1 Az Elötervezct azonban soha 
sem került törvényjavaslati szintre, mert az Alcksandar ki
rály ellen 1934-ben elkövetett merénylet után a Jugoszláv 
Királyságban megváltoztak a politikai viszonyok, és töb
bé nem létezett politikai akarat egy új és egységesen al
kalmazandó Ptk. elfogadására.’2 Valójában a merénylet 
után minden további jogegységesítési törekvés megtor
pant; 1938-ban még a Jogegységesítési Minisztérium is 
megszűnt létezni."

Közvetlenül azelőtt, hogy a II. világháború elérte vol-
_na a Jugoszláv Királyságot. 1941 márciusában a Belgrádi
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Egyetem Jogtudományi Karának négy kiemelkedő pro
fesszora, Mihailo Konstantinovic, Milivoje Markovié, 
Bozidar S. Markovié és Mehmet Begovié magánjellegű 
találkozásokat szerveztek, amelyeken egyetértés született 
közöttük arról, hogy a Királyságnak kétségkívül szüksége 
van egy közös és új polgári törvénykönyvre, de nem egy 
külföldi normatív modell teljes vagy részleges recepció
jára, hanem egy eredeti kódexre, amelynek tartalma össz
hangban lenne a Királyság sajátos kulturális és jogi ha
gyományaival.24 Megegyeztek abban is, hogy hamarosan 
hozzáfognak a kódex tervezetének kidolgozásához, vi
szont ez a magánjellegű kezdeményezés a II. világháború 
miatt nem tudott megvalósulni, amely a megbeszéléseket 
követően, kevesebb mint egy hónapon belül elérte a kirá
lyi Jugoszláviát is.2'5

Jogi diszkontinuitás az előző 
jogrenddel a II. világháború után

A Jugoszláv Királyság a II. világháború során megszűnt 
létezni. A háború után az új szocialista délszláv állam a 
jogi diszkontinuitás elvét fogadta el, azaz. megtagadta a 
jogfolytonosságot az előző állam jogrendjével. Az új hata
lom álláspontja először az Elnökség 1945-ben elfogadott 
határozatában (kormányrendeletében) nyert jogi formát, 
amellyel hatályon kívül helyezte a háború előtti teljes jog
rendet, illetve joghatás nélkülinek nyilvánította a hábo
rú alatt a tengelyhatalmak és szövetségeseik által hozott 
jogszabályokat.2'6 A következő év folyamán, 1946-ban a 
jogalkotó törvénybe foglalta az 1945-ben elfogadott ha
tározat tartalmát. Ezt a törvényt a szakirodalom röviden 
csak Hatálytalanítási (örvényként szokta említeni (Zakón 
o nevaznosti)?1 A Hatálytalanítási törvény, az előző évi el
nökségi határozattal megegyező módon, joghatás nélküli
nek minősítette mindazokat a jogszabályokat, amelyeket a 
tengelyhatalmak és szövetségeseik (a törvény szóhaszná
latával élve a „megszállók") hoztak meg az 1941. április 
6. utáni időszakban,'8 illetve hatályon kívül helyezte az 
1941. április 6-án hatályban lévő teljes jogrendet.39 Ezt a 
merev, sőt akár radikálisnak is nevezhető megoldást az új 
hatalom azzal indokolta, hogy a semmisnek tekintett, illet
ve hatályon kívül helyezett jogszabályok teljesen másmi
lyen szociális és gazdasági körülmények között kerüllek 
elfogadásra.40 A teljes és kivételt nem ismerő diszkonti
nuitás az előző állam jogrendjével, azaz a teljes hatályos 
jogrend azonnali megszüntetése azonban jogi anarchiába 
vezethette volna a társadalmat. Ez nyílván világos volt a 
jogalkotó számára is, mert a Hatálytalanítási törvény elő
írja. hogy az Elnökség határozatával elrendelhette, hogy 
az előző jogrendet alkotó egyes jogszabályokat ne sújt
sa a Hatálytalanítási törvény hatálya (ez a lehetőség nem 
vonatkozott a tengelyhatalmak és szövetségeseik által a 
háború alatt hozott jogszabályokra).41 Ezzel a lehetőség
gel a törvényhozó gyakorlatilag sohasem élt. A régi, már 
hatályon kívül helyezett jogszabályok alkalmazására volt 
azonban még egy út, amely az egyes eljárásokban eljáró 
bíróságok számára állt rendelkezésre, és amely a gyakor-



latban igen elterjedt volt a háború utáni evekben. Egyes 
jogi normákat az 1941. április 6. előtti jogszabályokból 
(tehát nem az egész jogszabályokat mint jogforrásokat) 
a konkrét esetekben eljáró bíróságok alkalmazhattak, 
amennyiben az új állam az. adott kérdést nem szabályozta, 
ha a régi jogszabályban található jogi norma még mindig 
relevánsnak bizonyult az adott kérdésre és amennyiben 
alkalmazása nincs ellentétben az új állam közrendjével.42 
Ez volt az ún. régi „jogi normák” (sióra „pravna pravi- 
la") elve, amely az egyes esetekben eljáró bíróságoknak 
széleskörű jogalkalmazási, szinte már jogalkotási sza
badságot biztosított, hiszen szabad megítélésük szerint 
döntöttek arról, hogy egy adott jogi kérdésre, amelyet 
az új állam saját jogforrásaival még nem szabályozott, 
fellelhető-e a régi jogforrásokban releváns jogi norma. 
A régi jogrend releváns jogi normáinak a bíróságok álta
li alkalmazása gyakori megoldást jelentett a joghézagok 
pótlására. Sőt, ez nem csupán lehetőség volt a bíróságok 
számára, hanem kötelezettség is, hiszen minden esetben 
kötelesek voltak a régi jogszabályokból egyes jogi nor
mákat alkalmazni, ha nem létezett alkalmazható új jog
szabály az adott kérdésre vonatkozólag.43 A régi jogfor
rásokban található jogi normák alkalmazása még ma is 
lehetséges, igaz, alkalmazási területük már nagyon szűk, 
hiszen az egyenes arányban csökken az új jogszabályok 
számának növekedésével. Azonban a mai napig is pl. az 
ajándékozási szerződéssel kapcsolatos egyes kérdések
ben még mindig az 1844. évi szerb Ptk., vagy az 1811. 
évi OAPtk. rendelkezései alkalmazandók,44 mert az 
ajándékozási szerződést 11. világháború utáni jogszabály 
nem szabályozza és mivel a két világháború között a kirá
lyi Jugoszlávia egyes részein, az akkor érvényes jogi kon
tinuitás elvével összhangban, ezek a kódexek hatályban 
voltak 1941. április 6-án.45

A polgári jog részleges kodifikálása -  
előkészületek egy polgári törvénykönyv 
elfogadására (1946-1971)

A 11. világháború előtti jogforrásokban található jogi nor
máknak a bíróságok általi alkalmazására csak átmeneti 
megoldásként tekintettek, amire csupán addig lett volna 
szükség, amíg az új állam saját jogforrásaival le nem fedi 
a joghézagokat. Ezért ezt az átmeneti rendszert az állam 
igyekezett minél előbb felszámolni, vagy a lehető leg
szűkebb alkalmazási területre visszaszorítani. így már az 
1950-cs évek elején jelentős törvényhozási tevékenység 
kezdődött, amelynek az volt a célja, hogy törvényekkel 
szabályozzák a polgári jog egyes területeit. Ez azt jelentet
te, hogy a törvényhozó az egységes polgári törvénykönyv 
helyett a gyorsabb és egyszerűbb megoldást választotta: 
törvényekkel igyekezett a polgári jog cgy-cgy klasszikus 
ágát a teljesség igényével szabályozni, amelyeket jelen
tőségüknél fogva a mindennapi jogi nyelvhasználatban 
csupán „rendszerbeli törvényekként” (sislemski zakoni) 
szoktak emlegetni. Ebben a folyamatban döntő szerep ju
tott a már említett Mihailo Konstantinovié professzornak.

________ (fog
történeti szemle^ — J

akinek munkássága lényegében meghatározta a 11. világ
háború utáni törvényhozást.46

Az első ilyen törvénycsomag a családi jog területét 
fedte le; a törvények elfogadására 1947 és 1949 között 
került sor. Ezek voltak a Házasságról szóló alaptörvény, 
amelynek javaslatát Konstantinovié professzor készítette 
el, a Gyámságról szóló alaptörvény, az Örökbefogadásról 
szóló alaptörvény és a Szülők és gyermekek viszonyairól 
szóló alaptörvény.47 Konstantinovié professzor elkészí
tette a Kártérítési törvény tervezetét is, de az sohasem 
került törvényhozási eljárás alá, valamint az Öröklési 
törvény tervezetét, amelynek elfogadására végül 1955- 
ben került sor.48

A polgári jog kodifikációja ügyének kifejezett lendüle
tet adott a jugoszláviai jogászok 1954-ben megtartott első 
kongresszusa. A résztvevők egyetértettek abban, hogy Ju
goszláviának sürgősen szüksége van egy teljes kódexre a 
részleges kodifikációk helyett. Viszont a Hatálytalanítási 
törvény okozta óriási joghézagok minél előbbi pótlásának 
szükségessége miatt a kongresszus arra a következtetés
re jutott, hogy a polgári jog parciális kodifikálását tovább 
kell folytatni, majd pedig, egy későbbi időpontban, ezek 
a részleges kodifikációk egységes szerkezetbe, polgári 
törvénykönyvbe foglalandók.49 Ezzel az elvi állásfogla
lással összhangban Konstantinovié professzor 1960-ban 
elvállalta, hogy elkészíti a kötelmi törvény tervezetét.
1969-re befejezte a munkát, s egy teljes kötelmi jogi nor
matív tervezetet jelentetett meg, amelyet szerényen csak 
„A kötelmekről és szerződésekről szóló törvénykönyv 
vázlatáénak nevezett el (Skica za zakonik o obligacijama 
i ugovorimaj.50 A Vázlat azonban olyan reputációra tett 
szert, hogy egészen az 1978. évi Kötelmi viszonyokról 
szóló törvény elfogadásáig a bírói gyakorlat szinte rend
szeresen belőle merített joganyagot a határozatok indoklá
sához.51 A Vázlat, majd pedig az 1978. évi Kötelmi viszo
nyokról szóló törvény is a kötelmek egységes (monista) 
szabályozása mellett szállt síkra, feleslegessé téve külön 
kereskedelmi törvény elfogadását.52

Egy másik kodifikációs bizottság a dologi jogi törvény 
tervezetének kidolgozását vállalta fel, amely 1964-ben 
készült cl. 1969-re a polgári törvénykönyv általános ré
szének tervezete is elkészült, tehát most már minden épí
tőelem rendelkezésre állt egy egységes és teljes polgári 
törvénykönyv tervezetének kidolgozásához.53 A szövetsé
gi és tagállami képviselöházak 1969-ben egy közös bi
zottságot is felállítottak, amelynek az volt feladata, hogy 
részben a már hatályban lévő részkodifikációkból, rész
ben pedig az elkészült tervezetekből elkészítse a polgári 
törvénykönyv tervezetét.54 Nem sokkal ezután azonban 
lényegi alkotmányjogi változások következtek be, ame
lyek ellehetetlenítették az egységes polgári törvénykönyv 
elfogadását szövetségi szinten.’5
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Jós
A törvényhozási hatáskör megosztása 
a szövetségi állam és a tagállamok 
között és ennek hatása a polgári jog 
kodifikálásának folyamatára 
(1971-1992)

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1963. 
évi Alkotmányát számos rendelkezésében módosították, 
viszont egy változtatás különös jelentőséggel bírt a pol
gári jog kodifikációjának folyamata szempontjából. Ez 
volt az 1971. évi XXX. sz. Alkotmánymódosítás,51' amely 
egy teljesen új törvényhozási hatáskörmegosztást irány
zott elő. Többek között előírta, hogy a szövetségi állam 
törvényhozási hatáskörrel rendelkezik a szerződési és más 
kötelmi viszonyok szabályozásában -  amennyiben azok 
az egységes jugoszláv piacon megvalósuló áruforgalmat 
szolgálják - ,  továbbá az alapvető dologi jogi viszonyok 
és más alapvető jogi viszonyok szabályozásában.57 Ezt a 
törvényhozási hatáskörmegosztást a szövetségi állam és a 
tagállamok között teljes mértékben átvette az 1974. évi új 
szövetségi Alkotmány.58

Az új törvényhozási hatáskörmegosztás a szövetségi 
állam és a tagállamok között lehetetlenné tette egy teljes 
és egységes polgári törvénykönyv elfogadását szövetségi 
szinten. A várt egységesített polgári jogi szabályozás he
lyett újra a jogi partikularizmus került előtérbe. Összesen 
nyolc különböző jogterület létezett: a hat tagköztársaság 
és a két autonóm tartomány (a Vajdaság, valamint Koszo
vó és Metohija).5'' Néhány szövetségi törvényt nem szá
mítva. amelyek értelemszerűen a szövetségi állam egész 
területén hatályban voltak, a polgári jog szabályozása zö
mében tagállami, illetve tartományi hatáskörbe került át. 
Viszont a két legjelentősebb, a polgári jog egy-cgy kiasz- 
szikus ágát csaknem teljesen lefedő törvény, az 1978. évi 
kötelmi viszonyokról szóló törvény és az 1980. évi az 
alapvető dologi jogviszonyokról szóló törvény (1996-ban 
a törvény elnevezése a Dologi jogviszonyok alapjairól 
szóló törvényre módosult), szövetségi törvények, ame
lyek még ma is, kisebb módosításokkal, hatályban vannak 
Szerbiában.

A szövetségi államtól az unitárius 
államig (1992-2006)

Négy tagállam kiválásával a 20. század kilencvenes évei
nek elején a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
megszűnt létezni. Szerbia (Vajdaság, valamint Koszovó 
és Metohija Autonóm Tartományokkal) és Montenegró 
új szövetségi államot hoztak létre, a Jugoszláv Szövet
ségi Köztársaságot, amely jogkontinuitást hirdetett meg 
az előző szövetségi állam jogrendjével. Az új szövetsé
gi államszerkezet az 1992. évi szövetségi Alkotmányban 
nyert jogalapot."0 Az új Alkotmány elvben megtartotta az 
1974. évi Alkotmány törvényhozási hatáskörmegosztását.

_  Egyedül a szövetségi és tagállami törvényhozási hatáskör-
14

megosztás egyik kritériuma változott meg az „alapvető” 
(osnovni) jogviszonyokról a jogviszonyok „alapjaira” (os- 
nove), miközben erősen vitatható, vajon az új mérce vilá
gosabb volt-e a réginél.61

A közös délszláv állam felbomlása tovább folytatódott 
a 21. század elején. A Szerbia és Montenegró alkotta szö
vetségi állam 2003-ban egy sokkal lazább, konföderális 
szerkezetté alakult át. Létrejött Szerbia és Montenegró Ál
lamközössége, amelyet a 2003-as Alkotmányos Okmány 
rögzített.62

2006-ban Montenegró kivált az Államközösségből. 
Ezzel végérvényesen megszűnt létezni az utolsó közös 
délszláv államalakulat, és Szerbia újból unitárius állam 
lett, amit az ugyanabban az évben elfogadott új szerb Al
kotmány formálisan is megerősített.63

Hatályos polgári jogi szabályozás 
a Szerb Köztársaságban

A  ma Szerbiában hatályban lévő, a polgári jog anyagát 
szabályozó törvények közül néhány még a 20. század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben került elfogadásra. Ezek a 
valamikori szövetségi törvények, amelyek a jogfolytonos
ság elvének fényében nem vesztették el hatályukat, hanem 
most már a Szerb Köztársaság törvényeiként alkalmaz
zák, valamint azok a törvények, amelyeket Szerbia önálló 
hatáskörben, mint az egymást váltó jugoszláv szövetségi 
államok tagállama fogadott el.

A polgári jog klasszikus, a pandekta-rendszer szerinti 
jogterületeit cgy-egy „rendszerbeli törvény” szabályozza:

-  az 1978. évi kötelmi viszonyokról szóló törvény,64
-  az 1980. évi dologi jogviszonyok alapjairól szóló 

törvény,65
-  az 1995. évi öröklésről szóló törvény66 és
-  a 2005. évi Családtörvény.67

Az említett „rendszerbeli törvények” mellett számos kü- 
löntörvény van hatályban, amelyek szintén a polgári jog 
egyes intézményeit vagy intézménycsoportjait szabályoz
zák. így különtörvények léteznek a jelzálogról, ingójelzá
logról, társasági jogról, szellemi alkotások oltalmáról etc.

Előkészületek egy polgári 
törvénykönyv tervezetének 
kidolgozásához (2006-2012)

Amikor Szerbia 2006-ban, szinte egy teljes évszázad után, 
újból unitárius állammá vált, minden feltétel teljesült, 
hogy megkezdődjenek a munkálatok egy egységes polgá
ri törvénykönyv tervezetének kidolgozásához, amely fel
ölelné a polgári jog klasszikus jogágaihoz tartozó szabá
lyokat. Többé már nem léteznek azok az alkotmányjogi, 
a szövetségi állam és a tagállamok közötti törvényhozási 
hatáskörmegosztásból eredő korlátozások, amelyek 1971



____________________ Jog
történeti szemle' — J

óta töretlenül jóformán lehetetlenné tettek egy egységes kezdeteitől a 19. század elejétől a 2006-ban megalakult 
polgári törvénykönyv elfogadását. kodifikációs bizottság munkájának 2012 végéig meg-

A Kormány 2006-ban egy tizenegy tagú bizottságot ne- valósított eredményéig. A Ptk. tervezett könyves szerke- 
vezett ki azzal a célkitűzéssel, hogy készítse cl a polgári zete a polgári jog pandekta-rendszer szerinti felosztását 
törvénykönyv tervezetét.08 A kodifikációs bizottság 2007- követné; ennek megfelelően minden könyvet a polgári 
ben részletes hivatalos jelentést telt közzé addigi munkája jog cgy-cgy jogterületét alkotó általános jellegű szabály- 
eredményei röl.M A bizottság megbízatásának első évében anyag képezné.
tizenkét alkalommal ült össze.70 Ezeken a munkaüléseken A bizottság 2009-ben tette közzé a Ptk. második köny- 
a bizottság tagjai elvi megállapodásra jutottak a kódex tar- vének előtervezetét, amely a kötelmi jog területét öleli fel, 
talmáról. a kodifikáció legmegfelelőbb módszereiről és a és vitát kezdeményezett annak tartalmáról. Két év clmúltá- 
polgári jog egyes jogterületeivel kapcsolatos különleges val, 2011-ben tette közzé a Harmadik könyv előtervezetét, 
fontossággal bíró kérdésekről. amely a családi jogra vonatkozik, valamint ugyanebben

A kodifikációs bizottság arra az álláspontra helyezke- az évben a Negyedik könyv tervezetét is, amely az örök-
dett, hogy a polgári törvénykönyv tervezetének kidolgo- lési joggal kapcsolatosjavasolt normatív szöveget tartal-
zásában elért eredményeket fokozatosan, külön könyvek- mázzá.7- A Harmadik és a Negyedik könyv tartalmáról a 
be bontva teszi elérhetővé a nyilvánosság számára. Ennek Kodifikációs Bizottság 2012-ben szintén vitát szervezett, 
a tanulmánynak nem az a célja, hogy részletesen elemez- Várhatóan 2013 első felében teszi közzé a Kodifikációs 
ze a kodifikációs bizottság javaslatait az egyes jogintéz- Bizottság az eddigi vitákon elhangzott javaslatokat, illetve
ményckkcl kapcsolatban,71 hanem az, hogy áttekintse a az előtervezetek, a közvitán elhangzott javaslatokat figye-
polgári jogi kodifikálásának történetét Szerbiában, annak lembe vevő, esetleg módosított változatait.

Dinvs, A it i i .a

Historischer Überblick dér zivilrechtlichen Kodifikation in Serbien
(Zusammen fassung)

lm Königrcich Serbien stammen dic ersten Initialiven zűr 
Vorbereitung eincs Zivilgesctzbuches aus der Zeit dcs I. 
(1804-1813) und 11. (1815-1830) scrbischcn Aufstandes. 
Zwischen 1828-1835 vvurde dic Ausarbcitung cines Zivil- 
gcsetzbuchcs crfolglos vcrsucht. Das an der Struktur des 
ABGB angelehnte, durch Jovan Hadzié ausgcarbcitctc 
Serbische Bürgerlichc Gcsetzbuch wurde schlicBIich 1844 
vcrabschicdct. Der Schöpfcr des montcnegrinischcn All- 
gcmcincn Vcrmögensrechtlichen Gesetzbuches aus dem 
Jahre 1888 war Vaitazar Bogisié. Der Entwurf des völlig 
neucn Zivilgesctzbuches des 1878 unabhángig gewordenen 
Königrciches Serbien wurde von Dragoljub Arandeiovié 
ausgearbeitet. Das nach dem I. Weltkricg zustandc gc- 
kommene Königrcich der Serben, Kroatcn und Siowcncn 
wurde durch den Zustand des so genannten Rcchlspartiku- 
larismus gckennzeichnct: in der zivilrechtlichen Rcgclung 
warcn scchs verschiedene Rechtsordnungen in Kraft. Ob- 
wohl der neuc. so genannte Vorentwurf des Kodifikations- 
aussehusses 1934 fertig wurde, kamen nach dem Attentat 
gégén König Alexander im Jahre 1934 allé Bestrebungen 
zűr Rcchtsvcrcinhcitlichung zum Erliegen. Das Königrcich 
Jugoslawien löslc sich wáhrend des II. Weltkrieges auf, der 
neuc sozialistischc südslawische Staat lehntc dic Rcchts- 
kontinuitat mit der Rcchtsordnung des Vorgangcrstaatcs ab 
(das so genannte Unwirksamkcitsgcsetz 1946). Es wurde 
versuchl, die Rechtslücke durch das Prinzip der so genann
ten altén „rcchtlichcn Nőimen" zu überbrückcn. Ab Anfang

der 1950-er Jahre war mán bestrebt, anstatt eincs cinhcil- 
lichen Zivilgesctzbuches cinzclnc klassischc Zwcigc dcs 
bürgerlichen Rechls zu regein (Grundgcsctz über dic Éhe, 
die Vormundschaft, die Adoption, das Vcrháltnis von Ellem 
und Kinder etc.). 1969 wurde cin komplcttcr normativer 
Entwurf des Schuldrcchts fertig, 1964 der Entwurf dcs Gc- 
setzes über Sachcnrccht, 1949 der Entwurf dcs allgemeincn 
Teils des Bürgerlichen Gesetzbuches, das einheitliche Zi- 
vilgcsctzbueh auf föderativem Ebene konnle jedoch nicht 
zustandc kommen, weil nach der Verfassungsánderung Nr. 
XXX. im Jahre 1971 wieder der Rechtspartikuiarismus ins 
Vordergrund gedrückt wurde, die Regelung des Zivilrechts 
überging in die Kompetenz der Gliedstaaten bzw. der Pro- 
vinzen. In Serbien, das nach der Auflösung der Sozialisti- 
sche Föderative Republik Jugoslawien im Jahre 2006 cin 
unabhángiger Staat vvurde, regeit je cin „Systcmgcsetz" 
die kiassischen rechtsgebieten des Zivilrechts, bzw. cs sind 
zahlreichc Sondcrgcsctzc in Kraft. Als Ergebnis der Arbei- 
ten, die mit dem Zicl der Ausarbcitung dcs Entwurfs des 
einhcitliehen Zivilgesctzbuches 2006 angefangen wurden, 
vcröffentlichtc das Kodifikationsaussehuss 2011 die Ent- 
würfe dcs das Schuidrccht umfassenden zweiten Buches, 
dcs auf das Familienrecht beziehenden drilten Buches. so- 
wie des das Erbrecht umfassenden vierten Buches des Zi- 
vilgesetzbuches. Für 2013 ist dic Erschcinung der cvcntucll 
veranderten Versionén anhand der hervorgebrachcn Vor- 
schláge zu crwartcn.
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lötléneli szemle

I.

Mcsopotamia nevet a fekvésétől kapta. |A]z 
Euphratés és a Tigris között fekszik, mégpedig 
úgy, hogy a Tigris csak a keleti oldalát mossa, 
az Euphratés azonban a nyugatit és a délit."1 itt emelked

tek fel a történelem hajnalán a máig tisztázatlan eredetű 
sumér nép városállamai. Ezek az olykor több települést és 
a környező földeket is magukba foglaló, nagy lélekszámú 
entitások a korabeli felfogás szerint egy isten vagy egy 
istennő és családjának lakóhelyei és birtokai voltak. Mivel 
a városállam valódi gazdája a helyi istenség volt, a tényle
ges uralkodó egyfajta helytartóként, az isten nevében, ja
vára és utasításainak megfelelően látta cl világi és vallási 
feladatait2 -  köztük a más városokhoz és népekhez fűződő 
kapcsolatok irányítását. Hasonlóképpen az istenek szolgá
latára rendeltetett a gazdasági és kultikus funkciói révén 
különleges befolyással bíró papság, továbbá -  az ember 
teremtéséről és sorsáról szóló tanítások értelmében -  a tár
sadalom minden egyes tagja. Ily módon, ha az uralkodó, 
a papok és a lakosság az istenek megelégedésére végezték 
teendőiket, a város virágzott és győzelmeket ért el, ám ha 
az istenek elégedetlenek vagy haragosak voltak, hanyat
lásnak indult és vereségre ítéltetett.

Ez az általános jellemzés ugyanakkor kiegészítésre 
szorul, hiszen a sumér városállamok politikai berendezke
dése terén még fontos kérdések várnak megválaszolásra. 
Ide tartozik a királyság kialakulásának folyamata, vagy az
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uralkodói címek -  a király (lugal), a hclytartó/kormány- 
zó (enszi) és az. úr/pap (en) -  tartalma és egymáshoz való 
viszonya.3 Egyes nézetek szerint a helyi isten birtoka
ként működő városállamban a világi és a vallási hatalom 
eleinte egyetlen papkirály (en) kezében fonódott össze, és 
a királyság -  a templomtól elkülönült palota „térhódítá
sával” -  ebből a tisztségből szakadt ki.4 Ezt a fejleményt 
gyakran a változó körülményekkel magyarázzák: a társa
dalmi-gazdasági fejlődés és a városállamok közötti össze
ütközések elterjedése miatt, a papkirályok mellett idővel 
szükségessé vált polgári kormányzók (enszi) és katonai 
vezetők (lugal) kinevezése is. Ez. utóbbi tisztségek állan
dósulása és isteni legitimációjának elfogadtatása alapozta 
meg a királyság intézményét,5 amely -  eredeténél és ter
mészeténél fogva -  sokszor került ellentétbe a papsággal.

Mások szerint a királyság megjelenésének folyama
ta ennél bonyolultabb volt. A történelem előtti időkben 
a sumér közösségek politikai életét egyfajta primitív de
mokrácia jellemezte, melyben a hatalmat az öregek és a
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