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Vékás Lajos

A magánjogi kodifikációk 
értékeiről -  történeti 

szemlében

Amikor a napóleoni háborúkat lezáró Bécsi Kong
resszust követően, 1815. szeptember 26-án Párizs
ban létrejött az európai uralkodók többségét egye
sítő laza politikai szervezet, a Szent Szövetség, Európa 

már túlhaladt a magánjogi kodifikáció első csillagóráin. 
Talán a törvénykönyvek szerencséjére. A Szent Szövetség 
politikai légkörében aligha a felvilágosodás szellemében 
fogant volna meg az első két nagyszabású kódex: 1804- 
ben a Code civil (Code Napóleon) és 1811-ben az oszt
rák Ptk. (ABGB). S már ismét más politikai szelek fújtak 
az öreg kontinensen 1896-ban, a harmadik mértékadó kó
dex, a német BGB elfogadásakor. Közben pedig 1883-ban 
életbe lépett a svájci Kötelmi jogi Törvény (Obligationen- 
recht) is, amelyet azután összeépítettek az 1912-ben hatály
ba lépett, sok szempontból példásnak tekinthető, a magyar 
magánjog kodifikációjára is hatást gyakorló, átfogó polgári 
törvénykönyvvel (ZGB). Az alábbiakban, részletekbe nem 
menve, megkíséreljük összefoglalni a magánjogi kodifiká- 
ciók néhány jellegzetes vonását és mai értékét. A visszapil
lantásra az új magyar Ptk. közelmúltbeli, 2014. március 
15-én történt hatálybalépése és a kódex megalkotása során 
nyert tapasztalatok is okot szolgáltatnak.1

Kanonizálás
A magánjogi kódexek egyik bevallott célja a normaanyag 
értékelő felülvizsgálata, megújítása, a megváltozott élet
viszonyokhoz igazítása és hosszabb időtartamra történő 
rögzítése. A kodifikáció ebben az értelemben nem a jog 
sajátossága. Hasonló értékelő tevékenység és az ered
mények rögzítése időről időre végbemegy az emberi 
együttélést szabályozó egyéb normák világában is, és ez 
kánonok kialakulásában, alkalmanként kódexben történő 
rögzítésében csúcsosodik ki. A kánon szó antik jelentése: 
„kötelező erejű és rögzített” szabály. A kánon kifejezést 
az ókorban csak a társadalmi együttélést és közösségi cse
lekvést szabályozó fundamentális jelentőségű normákra 
alkalmazták.2 Manapság egyes szakmák vagy hivatásren
dek etikai kódexéről is beszélünk.

Kevésbé kötöttek és korlátozottabb hatókörrel rendel
keznek, mégis hasonló értelemben foghatók fel az emberi 
szellem alkotásait értékelő kánonok. Az irodalmi kánonok 
például valamely közösségben irányadónak tekintett alko
tások és értelmezések összességét jelentik.3 Az irodalmi 
kánon megállapítja egy adott közösség irodalmi alkotá-
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sokra vonatkozó aktuális értékrendjét és értelmezését; 
gyakran irodalomtörténeti összefoglaló munkákban rög
zített formában is megjelenik, adott esetben az iskolai 
kötelező tananyagot is kijelöli, vagy legalábbis döntően 
befolyásolja.

Ugyanez az értékelő normaképzés művészeti alkotá
sokkal kapcsolatban is megtörténik. Ez utóbbira költői 
ihletésű, beszédes példát olvashatunk Dante Isteni Szín
játékában, a Purgatórium Tizedik énekében (Purg. X. 28- 
93.).4 A költő és lelki kísérője a tisztítótűz előszobájából a 
valódi purgatóriumba lépnek. Vergilius a háromembernyi 
magasságú fehér márvány sziklafalba vésett, Isten alkotta 
domborművekre hívja fel Dante figyelmét; azok szépsége 
és drámai hatása mellett „nemcsak Poliklét, de a Termé
szet (is) szégyenben maradna”. A három reliefen az alázat 
márványképei láthatók; egy-egy történetet (storia) beszél
nek el erről az emberi erényről, szembeállítva a gőgnek 
a teraszon megjelenített példáival.5 Dante mindhárom re
liefen a cselekményt, a történetet és a szereplők „látható 
beszédének”, dialógusának érzékletes képi megjelenítését 
emeli ki. A három relief megszólaltatásával -  a keresztény 
művészetben évszázadokon át kizárólagosan elfogadott 
statikus és merev ikonfestészet helyett -  saját korának tör
ténetet elbeszélő, eseményt megjelenítő, jelenetet festő és 
egyben drámai hatású szakrális képzőművészetét kodifi
kálja, márványkőbe vésve az új kánont.6

Mutatis mutandis ugyanezt a célt szolgálja a jogi kodi- 
fikáció, mindenekelőtt a magánjogi kódexalkotás is: kor
szakváltást jelez, az életviszonyok megváltozására reagál, 
és hosszabb időre rögzíti az új korszak új normarendjét. 
Ezzel már jeleztük a magánjogi törvénykönyvek másik 
fontos attribútumát is: a rendszeralkotás igényét.

Rendszeralkotás
Rainer Maria Rilke így írt feleségének az 1907-es párizsi 
Őszi Szalon retrospektív Cézanne-kiállításán látott Mada
me Cézanne vörös karosszékben című portréról: „Mintha 
minden egyes részlet ismerné az összes többit.”7

A magánjogi kodifikációk a horizontális életviszonyo
kat szabályozó normák átfogó, egységes rendszerének 
megalkotását tűzik ki célul. Egy kódex sikerének egyik fő 
feltétele, hogy minden normatétel -  tartalmilag, fogalmilag 
és terminológiájában -  összhangban legyen a törvénykönyv 
többi rendelkezésével. Az új magyar Polgári Törvény
könyvben például több mint 15 000 normatétel harmóniáját 
kellett biztosítani. Az e követelmény megvalósításából adó
dó nehézségek illusztrálására itt mindössze egyetlen példát 
említünk: a „dolog” definiálásának következményeit a kó
dex szabályozási rendszerének számos helyén.8 A „dolog”, 
a tulajdonjog tárgya fogalmának mikénti meghatározásától 
függ a birtok fogalma, a birtokvédelem funkcióképessége, 
a birtokátruházás és a tulajdonátruházás rendje, és e döntés
sel összhangban kell koncipiálni például a szavatosságot és 
az engedményezést is. Végső soron a dologfogalom meg
határozásától függ a dologi és kötelmi jog külön kategória
ként történő kezelésének értelme is. Ha a törvénykönyv 
a tulajdonjogot a szűkebb értelemben felfogott dolgokra
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korlátozza, a kötelmi és dologi jogviszonyok közötti meg
különböztetés -  legalább viszonylagos -  értelmet nyer, 
széles dologfogalom mellett erről sem beszélhetünk. A né
met BGB és kiindulásképpen a svájci ZGB csak a birtokba 
vehető testi tárgyakat tekinti dolognak, és hagyományo
san ez a felfogása a magyar magánjognak, így az új Pol
gári Törvénykönyvnek is. Ezzel szemben az angolszász 
magánjogok a tulajdonjog fogalmát a szűkebb értelemben 
vett dolgokon, azaz a birtokba vehető testi tárgyakon (in
gókon és ingatlanokon) kívül kiterjesztik a vagyonértékű 
forgalomképes jogokra, az átruházható szerződési pozíci
ókra és a követelésekre is. Hasonló megoldást alkalmaz 
a francia és az osztrák magánjog is, amelyekben szintén 
tágabb dologfogalmat alkalmaznak.

A Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
(ZGB), 1912

A sikeres rendszeralkotás előnyeként említhetjük, hogy 
a kellően absztrahált és egymással harmonizáló normák 
sokkal inkább alkalmasak az életviszonyok gyors válto
zásainak követésére, mint az egymást sebesen kergető és 
a részletekben elvesző eseti jogszabályok áttekinthetetlen 
tömege. A kódex az általános és különös szabályok ösz- 
szehangolt rendjével, utaló normák alkalmazásával rövi
dítésekre ad lehetőséget, és ezzel csökkenti a szabályok 
számát. A jogbiztonság követelményét is hatékonyabban 
szolgálja egy színvonalasan megalkotott törvénykönyv, 
mint a törvényhozó napi buzgalma és a jogszabályok kö
vethetetlen áradata. Egy kódex szilárdabb kereteket biz
tosít a bíróságok jogfejlesztő tevékenységéhez, az írott 
szabályok elkerülhetetlen hézagait kitöltő szerepéhez.
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A 19. században alkotott klasszikus magánjogi törvény
könyvek utóélete azt bizonyítja, hogy az életviszonyok 
változása miatt szükséges korrekciókhoz amúgy sem kell 
mindig és feltétlenül törvényhozói beavatkozás, a judikatú- 
ra képes a megfelelő átértelmezésre. Törvényhozásra csak 
valódi társadalmi, etikai, világnézeti változások miatt kell, 
hogy sor kerüljön.9 Világszerte ilyen nagy horderejű kihí
vások elé állította például a családjogot a 20. század má
sodik felében végbement mélyreható társadalmi és etikai 
felfogásbeli változások sora. A volt szocialista országokban 
pedig a magántulajdonjog újbóli elismerése és a piacgazda
ság követelményei tették szükségessé a törvényhozói be
avatkozást, adott esetben a magánjog (újra)kodifikálását.

A társadalmi viszonyokra 
gyakorolt hatás
A magánjogi jogalkotásnak a társadalmi viszonyokra 
gyakorolt hatását -  különösen a politikusok -  szeretik el
túlozni. Az igazság ezzel szemben az, hogy a magánjogi 
kodifikációk csak kivételes történelmi korokban, rend
szerint társadalmi forradalmak idején érintik a tulajdoni 
berendezkedés alapjait. S ilyenkor is csak korlátozott mér
tékben és közvetett módon, például az öröklési rend meg
határozásával befolyásolják a társadalmi alapstruktúrákat. 
Fustel de Coulanges a XII táblás törvények (lex XII tabu- 
larum, Kr. e. 451-450) kapcsán állapítja meg: „Ha lehet
séges is némelykor, hogy az ember politikai intézményeit 
hirtelen megváltoztassa... magánjogát csakis lassan és 
fokozatosan változtathatja meg. Ezt mind a római, mind 
az athénaei jog története bizonyítja.”10 Indokolt tehát az 
óvatosság a magánjogi kodifikációk társadalmi következ
ményeinek megítélésénél. Ebből a szempontból -  vélemé
nyem szerint -  az újkori magánjogi kodifikációk történe
tében négy kódex-generációt különböztethetünk meg.

a) A 19. századi, a Bevezetésben már említett, ún. 
klasszikus kodifikációk alapvető társadalmi átalakulások 
(Franciaország esetében: egyenesen társadalmi földren
gések) mentén születtek, sőt részben maguk is a polgári 
átalakulás eszközei voltak.

Ennek az összefüggésnek az illusztrálására elsőként a 
jogképesség fogalmának megalkotását hozhatjuk fel pél
daként. A polgári magántulajdonra épülő társadalmak ma
gánjogaiban a tulajdonosi minőség lehetőségét fejezik ki 
-  absztrakt formában -  ezzel a kategóriával. Az 1811-es 
osztrák kódex 16. §-a a felvilágosodás és a természetjog 
eszméiben gyökerező fogalomkészletével ezt a következő
képpen fogalmazza meg: „Minden embernek veleszületett 
jogai vannak, amelyek már a józan észből is következnek, 
és ezért minden ember személynek tekintendő.” A társa
dalmi berendezkedés alapjait is érintő hatása lehet ezen
kívül például a törvényes öröklés magánjogi szabályo
zásának. Ilyen következménye volt a francia forradalom 
törvényhozásának, amely eltörölte az elsőszülött gyermek 
privilegizált törvényes öröklési státusát, helyette bevezet
te a gyermekek egyenlő öröklési részesedését, és ezzel 
közvetlenül járult hozzá a nagybirtokok lebontásához. Ezt 
az elvet alapjaiban elfogadta a Code civil is. Jogos büsz-
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keséggel írta Napóleon bátyjának, Joseph nápolyi király
nak (1806-1808) a következőket: „Vezesd be Nápolyban 
a Code civilt, és ami nem szít hozzád (tudniillik a nagy
birtok), rövid pár év alatt bomlásnak indul. Ez jó a Code 
civilben. ez fogantatá velem a kódexet. S ezért mondta 
egy angol diplomata: a franciák megpuhultak örökösödé
si rendszerük miatt.”11 De hivatkozhatunk magyar példára 
is: az 1848. évi áprilisi törvényekre. A polgári társadalom 
alapjainak lerakásához, nem utolsósorban a Széchenyi Ist
ván által is követelt üzletszerű hitelélet megindulásához 
és hatékony hitelbiztosítéki jog megteremtéséhez feudá
lis kötöttségektől mentes, árujellegű, forgalomképes föld
tulajdon létrehozására volt szükség. Mindezek érdekében 
született meg az 1848:9. törvénycikk, amely az úrbéri 
szolgáltatások eltörléséről, azaz a jobbágyfelszabadításról 
és az örökváltság (kártalanítás) kilátásba helyezéséről ren
delkezett. A 15. törvénycikk pedig az ősiséget törölte el, s 
egyben elrendelte a polgári törvénykönyv megalkotását is. 
Ez utóbbi a forradalom és szabadságharc eseményei miatt 
sajnos nem készülhetett el.

b) A törvénykönyvek második generációja a klasszikus 
kódexekből kiindulva, sőt ezeket mintául véve, nemegy
szer ezeket másolva született meg. A 19. században, Euró
pában (pl. az első holland kódex: 1838 és az első Codice 
civile: 1865, mindkettő a Code civil erős befolyása alatt), 
Latin-Amerikában (elsősorban, de nem kizárólag a Code 
civil hatása alatt) és Ázsiában (Japánban -  elsősorban a 
német BGB első tervezetét alapul véve -  1898-ban)12 is 
készültek ebbe a generációba sorolható, mondhatjuk: 
szekunder törvényművek. Magalkotásuk idején az adott 
államban a kapitalista társadalom alapjait már többé-ke- 
vésbé lerakták, a magánjogi kódexek nem ehhez voltak 
szükségesek. Jelentőségük a polgári társadalom hétköz
napjaiban volt; rendszerbe foglalva megszilárdították a 
jogalanyok (az emberek és szervezeteik) egymás közötti, 
rendkívül szerteágazó személyi és vagyoni kapcsolatait, 
és ezzel a horizontális kapcsolatokban jelentősen hozzá
járultak a jogbiztonsághoz. S mindezek érdekében struk
turális és jogdogmatikai újításokat is hoztak.

c) A magánjogi törvénykönyvek harmadik generáci
ójába a szocialista kódexeket soroljuk. Ezek a törvények 
(köztük az 1959-es magyar kódex) -  kis túlzással -  a „ ma
gántulajdon nélküli magánjog ” paradox korszakában szü
lettek, amelyben az uralkodó diktatórikus politikai hata
lom és a lezajlott államosítások szinte teljesen likvidálták 
a magánjogi vagyoni forgalom és az emberi személyiség 
kibontakozásának természetes társadalmi feltételeit, köz
tük mindenekelőtt a magántulajdont. Az államosítási tör
vények ugyanakkor közjogi törvények voltak, és ezért a 
magánjog absztrakt normáinak jelentős része megőrizhet
te a valódi polgári törvénykönyvekből ismert alakját. Más 
kérdés, hogy a megváltozott társadalmi viszonyok között 
e normák (és az egész kódex) „takaréklángon égtek”.13

d) S végül a negyedik generációt a posztszocialista tör
vénykönyvek képezik, amelyeket 1990 után a mi régiónk 
államaiban és a balti államokban alkottak meg.14 Ezeknek 
a kódexeknek az a jellegzetes sajátosságuk, hogy a polgári 
társadalom -  történelmileg megkésett -  visszaállításának 
folyamatában születtek, és társadalmi szerepüket tekintve
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a 19. század eleji kodifikációkhoz hasonlíthatók. Maguk a 
privatizációs törvények nem tartoznak ugyan a magánjog
hoz, hanem közjogi törvények, amelyek a polgári társada
lom (és egyúttal a magánjog) létalapját: a magántulajdont 
állították -  jól-rosszul -  vissza. De a polgári törvényköny
vek -  köztük a 2013. évi magyar kódex -  jelentős funkciót 
töltenek be e korszakos társadalmi folyamat jogi megva
lósításában.

A territoriális jogegység megteremtése 
és megszilárdítása
Feltétlenül utalnunk kell még arra, hogy egy magánjogi 
törvénykönyv fontos lehet államok és államszövetségek 
egységének megteremtésében és megszilárdításában.

a) A közjogilag már egységes nemzetállam Francia
ország, majd a 19. század utolsó harmadában a szintén 
azzá váló Olaszország és Németország valódi belső jogi 
homogenitásának megteremtéséhez elengedhetetlen volt a 
partikuláris magánjogi rendszerek megszüntetése. Ennek 
leghatékonyabb eszköze a magánjogi kodifikáció volt. Ezt 
a szerepet tulajdoníthatjuk a Code civilnek, az első olasz 
Codice civilének (1865) és a német BGB-nek egyaránt. 
Ezeknek a kódexeknek a létrejöttében egyik fő mozgató 
tényező volt a nemzetállami egység megteremtése a ma
gánjog szférájában.15

b) Hasonló szerepet játszott az állami egység meg
teremtésében a közös magánjogi törvénykönyv a nem 
nemzeti alapon szerveződött államokban is: a kantonális 
berendezkedésű Svájcban (1883, 1912) vagy a némi önál
lósággal rendelkező részállamokat egyesítő Habsburg Bi
rodalomban is. A Habsburg Birodalomban azonban inga
tag volt a közjogi háttér, amit jól mutat az osztrák polgári 
törvénykönyv (ABGB) sorsa Magyarországon.16 Ez a kap
csolat szerencsétlen csillagzat alatt kezdődött: a Bach-kor- 
szakban, 1853-ban császári pátens vezette be az osztrák 
magánjogi kódexet Magyarországon (május 1-jén) és Er
délyben (szeptember 1-jén). Ez a törvénykönyv korszerű 
magánjogot kodifikált. Ha nem is tekinthető annyira sike
rültnek, mint kortársa, a polgári forradalom lendületében 
született francia Code civil, mindenképpen sokkal alkal
masabb jogi keretet biztosíthatott volna a hazai polgári 
átalakuláshoz, mint az akkori magyar jog. Az oktrojált 
hatályba léptetés azonban rányomta bélyegét az osztrák 
kódex magyarországi sorsára. A szabadságharc meg
torlásának jajszavai közepette a magyarok -  valljuk be:

nem alaptalanul -  az osztrák magánjogi kódexre is úgy 
tekintettek, mint az idegen hatalom erőszakának egyik 
eszközére. Várták az alkalmat, hogy lerázzák magukról a 
kényszerrel bevezetett idegen törvényt, és visszatérjenek 
saját, évszázadok alatt szervesen fejlődött, bár a kezdő
dő polgári kor igényeinek kielégítésére elégtelen magán
jogukhoz. Az 1859-es, Solferino melletti súlyos vereség 
után meggyengült császári hatalom egyezségre kénysze
rült Magyarországgal, és ennek keretében 1861-ben rész
ben felbomlott a kényszerházasság. Noha az Országbírói 
Értekezlet által kiküldött előkészítő szakértői albizottság 
az osztrák törvénykönyv ideiglenes hatályban tartására 
tett javaslatot, az Értekezleten részt vevők többsége visz- 
szaállította hatályába a régi magyar magánjogot, és -  né
hány kivétellel, mindenekelőtt a telekkönyvi rendtartás 
érvényben tartása mellett -  hatályon kívül helyezte az 
osztrák kódex szabályait a kapcsolódó törvények több
ségével együtt.

c) Az imént tárgyaltakhoz hasonló gyökerű jelenség, 
a független állami létet megszilárdító magánjogi kodifi
káció tanúi voltunk a Szovjetunió felbomlásakor. Az ön
állóságukat ismét elnyert államok függetlenségüket saját 
magánjogi kódex megalkotásával is meg kívánták erősí
teni. Ezért siettek a 20-21. század fordulóján magánjogi 
kódexet alkotni a függetlenné vált egykori tagköztársasá
gok, legelsőként a balti államok. Észtország és Litvánia új 
magánjogi törvénykönyvet alkotott, Lettország a szovjet 
megszállás előtti kódexét újította fel és léptette ismét ha- 
tályba.17

d) Az Európai Unió szintén elindult az egységes ma
gánjog megteremtésének útján. Az unió szervei -  irányel
vekkel és rendeletekkel -  egyelőre csak a magánjog egyes 
részterületein (szellemi alkotások joga, védjegyjog, társa
sági jog, fogyasztóvédelmi szerződési jog) harmonizálják 
a tagállamok magánjogát; határozott törekvésük viszont 
a szélesebb körben megvalósítandó jogegységesítés, min
denekelőtt a szerződési jogban. E célkitűzés megvalósítá
sa érdekében nemzetközi tudóscsoportok alapozó terve
zeteket is készítettek: Principle of European Contract Law 
(PECL),18 Draft Common Frame of Reference (DCFR),19 
és elkészült egy uniós rendelettervezet egy európai adás
vételi jogról is: Common European Sales Law (CESL).20 
Az Európai Unió egységes magánjogának megvalósítása 
mindezekkel együtt ma még csak nagyon távoli lehető
ségként kezelhető. A jogegységesítés nehézségét jelzi, 
hogy az Unió Bizottsága levette a napirendről a CESL 
rendeletté fejlesztését.
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