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A Toulouse-Capitole egyetem professzora, aki a kö-
zépkori jogi gondolkodás-, illetve államelmélet 
fejlődésének vizsgálatával lépett a tudományos 

életbe, legújabb kötetében az ókortól jelenkorunkig te-
kintve, francia és európai példákon keresztül mutatja be a 
jog keletkezésében részt vevő szereplőket, s legfőképpen 
azt, hogyan is működik a jog folyamatos keletkezésének 
világa.

Meglátása szerint három szereplő, a jogtudomány, a 
jogalkotás és az igazságszolgáltatás együttműködése, köl-
csönhatása és persze versengése képezi ennek erőterét, s 
ezt a hármasságot követi a kötet szerkezete is. A három 
nagy rész mindegyike két fejezetre oszlik, melyből az első 
nagyobb történeti áttekintést nyújt az adott elem szerepé-
ről, a második fejezet pedig mindhárom esetben alapve-
tően francia intézmények és esetek bemutatásán alapuló 
részletes elemzés. 

A „Scientia Iuris Civilis – a nyugati jog tudományának 
színtere” címet viselő első rész célja a római jog mai jo-
gunkra gyakorolt hatásának bemutatása, középkori szere-
pének elemzése, s elsősorban annak elbeszélése, hogyan 
is formálta az európai jogtudományt. A legfontosabb 
szerzőkön és műveken keresztül világít rá a tudományos 
műhelyek részvételére ebben a munkában. Pillantást vet 
a szokásjogi gyűjteményekre, idézve nemcsak az Ibé-
riai-félszigeten keletkezett gyűjteményeket, hanem kö-
zép-európai – így magyar – forrásokat is. Mátyás 1486-os 
Decretum maiusát, Werbőczy István, Honterus János, Ba-
ranyai Decsi János munkáit említi annak bizonyítékaként, 
hogy a római jog fogalomrendszere, logikája komoly ha-
tással bírt nálunk is. Krynen külön alfejezetet szentel az 
angol jogrendszer fejlődésének, s az intézményi háttér, a 
jogszolgáltatáshoz kapcsolódó elemek, illetve az össze-
foglalások érintése után tárgyalja a római jog hatását az 
angol jog fejlődésére. Következtetése, hogy végső soron 
sokkal közelebb van a két terület, mint ahogy azt hagyo-
mányosan látjuk.

A széles panoráma, illetve az ismert folyamatok felvá-
zolását a magyar olvasó számára több újdonságot tartoga-
tó, a római jog franciaországi recepciójáról szóló fejezet 
követi. Árnyaltan mutatja be a római jog franciaországi 
jelenlétét, hivatkozva a 16–17. században élt Étienne Pas-
quier, illetve a tudományos közelmúltat és jelent képvi-
selő Gabriel Le Bras (1891–1970), Jean-Philippe Lévy 

(1912–2011) és Jean-Louis Thireau (1946) munkáira, 
röviden arra, hogy a római jog a Francia Királyság min-
den régiójában, így a Loire-tól északra is komoly szere-
pet játszott. Tárgyalva Honorius pápa 1219-es, a párizsi 
egyetemen a római jog oktatását megtiltó bulláját, felhívja 
a figyelmet a tudományos életben 1880-tól 1992-ig tartó 
bő száz évre, mikor a bulla értelmezése lényegében Fü-
löp Ágost politikájának kontextusába került. Az Adol phe 
Tardif Nouvelle Revue historique de droit français et ét-
ranger című 1880-as munkájában megjelenő gondolat 
generációkon át köszönt vissza olyan szerzők tollából, 
mint Émile Chénon Brissaud (1857–1927), François Oli-
vier Martin (1879–1952), vagy Marguerite Boulet-Sautel 
(1912–2004). A tiltásban a francia uralkodónak a biroda-
lomtól való függetlenségre való törekvését belelátó értel-
mezés csak a múlt század kilencvenes éveiben Jacques 
Verger (1943) és Stephan Kuttner (1907–1996) munkájá-
nak köszönhetően változott meg, s adta át a helyét annak a 
felfogásnak, mely ebben inkább a teológiai tanulmányok 
védelmének s nem a szokásjogot a római jog visszaszorí-
tásával való megerősítésének szándékát látja. A római jog 
pedig az egyetemi műhelyek közreműködésével, a gya-
korlati igényeknek megfelelve foglalta el a helyét a szo-
kásjogi északon is, s jutunk el oda, hogy a párizsi parla-
ment ügyvédje, Barthélémy-Joseph Bretonnier 1708-ban 
papírra vethette azt a véleményét, hogy „a római jog Fran-
ciaország közös joga”.

A kötet „Legem condere: jog a törvény által” címet vise-
lő második része határozott véleménnyel indul: a törvény 
immár nem a jog legfontosabb forrása, sőt, mai korunk-
ban a törvény egyfajta hanyatlását látjuk, melynek okai 
között megtalálhatók a konkurens normák erősödése, az 
alkotmányos kontroll szerepe, végül a modern törvényal-
kotás gyenge minősége is. A drámai felütés után a szer-
ző a törvényalkotás, az írott törvények fejlődését mutatja 
be az antikvitástól a 18. századig. Igazodva a hagyomá-
nyos korszakoláshoz, az első alfejezetben az ókori görög, 
majd a római törvényalkotás jellegzetességeit vázolja, a 
másodikban pedig a vizigót törvényektől tekint el a rene-
szánszig. Fontos szerepet szánt a filozófiai háttér, az antik 
örökség, majd pedig a skolasztika hatásának ismertetésé-
re. A középkori Európa jogalkotásának alakulását jobbára 
francia és ibériai, kisebb részben német és közép-európai 
példákkal illusztrálta a szerző, arra a következtetésre jut-
va, hogy a keresztény ítélkező uralkodó ideája mellé a kö-
zépkor végére megjelenik a törvényalkotó uralkodó képe, 
s ezzel kezdődik meg a törvény elsőségének a 16. század-
tól a 19. századig tartó időszaka. A törvénycentrikus idő-
szak aranykoráról szóló alfejezetben elsőként a jogi gon-
dolkodást meghatározó Francisco Suárez, Jean Bodin és 
Thomas Hobbes munkái, míg a kodifikáció legfontosabb 
állomásaiként V. Károly, V. Fülöp és XIV. Lajos nevé-
hez fűződő források kerültek terítékre, majd következnek 
a felvilágosodás szereplői és a 18. századi Európa nagy 
kódexei, végül pedig természetesen a francia kodifikáció 
monumentális alkotása, a Code civil.

A kötet második részének zárófejezetében Krynen pro-
fesszor Franciaországra fókuszálva a 19. századtól nap-
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jainkig vizsgálja a törvényalkotás fej-
lődését. Meglátása szerint az 1789-es 
alkotmányozók lehetségesnek látták 
a törvényeknek a felvilágosodás szel-
lemében megvalósuló uralmát. Ez a 
nagy várakozás hatotta át a 19. száza-
dot, tulajdonképpen ez teljesedett ki a 
III. köztársaság időszaka alatt. Mind-
ez azonban elillant a 20. századra, a 
törvényhozó elvesztette azokat a ké-
pességeket, melyek nagy ívű, az idő 
próbáját is kiálló művek létrehozását 
tennék lehetővé. Az V. köztársaság-
gal a törvényhozás valós helyzetében 
egyre inkább a végrehajtó hatalom 
alárendeltje lett. Ezt az alárendeltsé-
get teljesítette be az alkotmánybírás-
kodás 1971-től, majd pedig az euró-
pai intézmények színre lépése. 

A kötet „Ius dicere: a bíró általi jog” 
címet viselő harmadik részében Kry-
nen professzor a bíróság szerepének bemutatását az ókori 
Rómával kezdi, s alapvetően megmarad az európai konti-
nensen. Vizsgálata – mely ehelyütt sem nélkülözi az intéz-
mény- és eszmetörténeti ívet – három csomópontra, a bíró 
jogértelmezési szabadságára, a méltányosság alkalmazá-
sának lehetőségére és a jogszolgáltatás alapvető szerepé-
re terjed ki. A jogértelmezés lehetőségeinek ívét bontja 
ki az ókori Rómától kezdve a középkoron át a Code civil 
korszakáig. Részletesen elemzi az interpretatio lehető-
ségét Franciaországban, különösen VIII. Károly 1493-as 
ordonnance-ától kezdve, mellyel az uralkodó igyekezett 
ezt szűkíteni, majd pedig a fordulatot, ami nem is az an-
cien régime bukásával, hanem majd a forradalom idősza-
kának a bírói jogértelmezést szigorúan tiltó törvényei után 
Jean-Jacques Régis de Cambacérèsnek és persze Napó-
leonnak köszönhetően nyer formát a Code civilben. Ehhez 
hasonlóan változott a méltányosság, melyhez a jogértel-
mezés kérdésétől egy rövid lépéssel jut el a szerző, s állítja 
a jogértelmezés lehetősége mellé.  

Külön alfejezetet kapott a harmadik csomópont, az ítél-
kezési gyakorlat szerepének vizsgálata. A római jogi gyö-
kerek bemutatását követően hosszabban időzik a szokás-
jogi gyűjteményeknél, majd pedig a reneszánsznál, ahol 
megjelennek a fontos ítéleteket tartalmazó gyűjtemények. 
Ezek sora a szerző következtetése szerint valójában nem 
más, mint a case law egyik formájának behatolása a kon-
tinens joggyakorlatába. A forradalom a bírói szabadság 
minden formája elleni következetes fellépésének köz-
játéka után aztán a konzulátus alatt már szép csendben 
megkezdődik a visszarendeződés, s így jutunk el odáig, 
hogy 1814-ben ugyanolyan gyűjtemény jelenik meg, mint 
amelyeket az ancien régime idején látunk. A forradalom 

időszaka alatt alapított Semmítőszék 
viszont túlélve a francia történelem 
ezen mozgalmas szakaszát, 1837-től 
már voltaképpen normatív hatalom-
mal rendelkezik, kijelölve a „bíró ál-
tali jog” helyét.

Az utolsó fejezetben Krynen pro-
fesszor a bíróságok autonómiája és 
a bírói függetlenség kérdését járja 
körül, s eközben bemutatja a francia 
bírósági rendszer kialakulását, fej-
lődését. A forradalomig a vizsgálat 
vezérfonalát az uralkodói hatalom 
és az egyes bírói fórumok közötti vi-
szony, míg a 19. századtól elsősorban 
a közigazgatási bíráskodás jelentette 
dualizmus, így az Államtanács, il-
letve a külön fórumok helyzetének 
tárgyalása adja. Zárórészként tekinti 
át a szerző a nemzetközi, illetve az 
európai integráció folyamata során 
létrehozott, dinamikusan teret nyert 

fórumokat. Összességében úgy látja, hogy jelen korunk-
ban egyre nehezebben írható körül a jog keletkezésének 
tere, az új szereplők tevékenységének és a globalizálódás 
folyamatának köszönhetően.

Krynen professzor munkája nem pusztán nagy ívű európai 
és francia jogtörténeti áttekintés. Sokkal több, igazi szel-
lemi kaland, melyet az olvasónak kínál. Akkor válik iga-
zán értékessé, ha biztonsággal igazodunk el a számtalan 
utalás és hivatkozás között, ráadásul tájékozottságunk az 
antikvitástól a 21. századig megadja a biztos fogódzókat. 
A szerző szinte operatőri vénával vált perspektívát, lép kö-
zelebb egy témához, vagy éppen helyezi szélesebb össze-
függésbe gondolatait. Rendkívül informatív, de nem vállal 
lehetetlent: alapvetően (Nyugat-)Európával, azon belül is 
leginkább Franciaországgal foglalkozik, s csakis a kötet 
bevezetőjében pontosan meghatározott témája határai kö-
zött. Tudományos munkásságát látva nem meglepő, hogy 
a középkori és kora újkori gondolkodók között érzi magát 
legjobban, de pontos megállapításokkal elemzi a jelent is. 
A kötet kiegyensúlyozottságában nagy segítséget nyújt a 
mértani szerkesztési elv, a tagolás fegyelmezett tartása, 
a terjedelmi és tartalmi arányosságra való törekvés. Mind-
ezek mellett érezhető, hogy szubjektív prizmán keresztül 
szemléli a bemutatott (jog)történeti ívet, az általa fontos-
nak tartott elemeknél és korszakoknál hosszabban időzik, 
másokat kihagy, s ahogy a bevezetőben figyelmeztette az 
olvasót, értékítéletet fogalmaz meg a jog(rendszer) ideál-
jától eltérő a jelen hanyatlása felé.

Pálvölgyi Balázs
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