OGTUDOMANYI
OZLONY
,

oo

ao

A Magyar TlrdományosAkadémiaÁttam.ésJogtudományi
Bizottságánakfolyőirata.Alapításéve1866.

TARTALOM

pnrÁnrrrutnoRxÉ:

Hogyan bÍintesstink
a jogállamban,avagy
hogyanválthatÓ ,,aprÓbbpénzre,,
a btintető.
jogi paradigmaváltás?..............
l51

TAMÁs rÁNos - ERDÓSY EMIL:
ésa magán.
Gondolatoka magánindítvány
hatályosjogunkban
vád egyeskérdéseiről
161
BOBROVSZKY JENI:
jo gvédelméA biotechnolÓgiai találmrínyok
nek idÓszerűkérdései
...........
166
pÉrEn oRSoLYA:
,Nasciturus pro iam nato habetur"- A
magzatpozíciőjaésa magzatelhajtás
a rÓmai jogban

t77

Szokásjogi gyújtemények
éseredethagyo.
mányok a XV_XVI. századi Kozép.,és
Eszak.EurÓpában
183

XLVI. évfolyam
L99I. oktÓber

szABó gÉtR:
hatásaaz osztrák
Az jkori ius commune
193
tartományokban

NÁNÁsttasrul:

A vesztegetés
megítélése
a magyarfeudális
ésa kodifikáciÓst rekvések
btintetőjogban,
korában(Jogt rténeti vía|ata kezdetektőla
194
Csemegi-kődexig).

Jogirodalom

szÉKELYGYtRcy:

MoLNÁR ISTVÁN:
Egy ttirvényhozás- három kamara négy,,faj''(képviseleta Dél-AfrikaiKoztÁrsas{gban)

Szemle

VIDA sÁt.tpoR:
Negyvenévjogfejlődése
az NSZK-ban...... 200

Jogélet

rTnT KINGA:
188

Bibo Istvansztiletésének
Emléktilés
80. év.
fordulÓjaalkalmábÓl..............

203

7-.9"

1991.oktÓber

JoGTUDovtÁt.m xtzt-txY

193

Szemle
Szabő Béla

nem kutatottkérdéskÖr
ket' s nem tanács a városi bírÓs"{g,a belsó.
foglalkozik a jÖvó kutatásifeladata. ausztriai rendi bírÓi szenrek és a
Az rijkori ius communehatásaaz
iva|,az egyesproblémákmegoldási tartományikormányokpenritelét.
A
osztrák tartományokban*
az Írás.
lehetőségeivel.
A kÖnyvvégén'
alrol romanizáltság mércéjeként
a bizonyítási
ez a kitekintéshasznoslehetettvol. beliségeltededtségo,
A németnyelvtertiletjogt rténé- na,az olvasÓ bizonyoshiányérzettel lehetóségekfejlődése, továbbá a
szei egy jabb mérfÖldkóhÖz
értek teszi le a kÖnyvet.
kÖzvetlenképviseletelfogadottMga
e|. Az utÓbbi évtizedbenegyre rit.
A bevezetó,mely az eddigikuta. kertil megvizsgálásra.
kábban jelentkező tekintélyesjog. tási t rekvéseketÖsszegziésa 16.
Legbiztosabbtalajonaz utolsÓ fe.
t rténetitanulmánysorozat,a Fors. századotmegelőző folyamatokatvá. jezetben mozog a szerzó, ahol az
chungen zur Neueren Privatrechts- zo|ja' adÓs maradegy fontoskérdés anyagi magánjogiszabáIyokkÖzÖs.
geschichtelegrÍjabb,
27. kÖtetenem mélyebbvizsgálatával:miértcsak jogi elemeitveszi sorTa.(Személy-,
kevesebbrevállalkozott'mint Össze- Xvu.-xvul.
századra tehetó az és csatádjog,dologi., kÖtelmi., és
gezni minden eddigi kutatásokat, osztrák tartományokbana recepciÓ
r klési jog) Ebben a Észben tá.
melyek a rÓmai.kÖztsjog recepciő. teljes kibontakozása? A Hermann maszkodhatleginkábba korábbi sa.
jával foglalkoztak az osztrák tarto.
Ez ta.
Baltl2 által felvetett,s kielégítően ját kutatásokeredményeire.
mányok tertiletén.
gaszkodás
korábbi
a
tanulmányok.
megnemválaszoltkérdésbe
aszenó
Gunter Wesener,a kÖnyv szerzó. nem bocs"{tkozik
bele mélyebben. hoz bizonyos egyenetlenségeket
je, már elsó jelentősebbmunkájáA jogforrásolaÓl és a jogforrás. okoz, hiszen egyesjől feldolgozott,
banl évtizedekkel ezdrótt kitűzte tanrÓl szÓlÓ fejezetbena szenó péL- bár a ius commune által kevésbé
magaeléa célt,mely szerintelj n
d.rmutatőanvázo|jaa ius commune érintettterÍiletekrészleteselemzést
majd az idó, amikor a legkisebb
ésa tartományiszolcásjogok(s né. kapnak (ingatlantulajdonjog)'míg
részteriiletekenez irányban elért
hány városijog) viszonyát.Elsősor. más k ztisjogi vonásokatfelmutatÓ
eredményeketsikerÜl majd Össze.
kimaradnak az elemban magukat a forrásokat faggatja, intézmények
gezni,ésaz osztrákmagánjogroma.
(egyes
zésMl
szolgalmi szabályok).
jog.
hogyan magyaráztílca korabeli
nizálás{nak t rténetét megÍrni.
rÖvidre fo.
A
munka
lakonikus,
jog
tudÓsok a császári
érvényestiléMost, a nagy Összegzések
idején,
gott.
Ertékes
kiegészítést
nyrijt a
sé,t
az
egyes
A
leg.
tartományokban.
(lásd: Coing: EuropíischesPrivat.
kitevó bibliográfia
fontosabbindokot a jogbiztonságra k nyv t drészét
recht I.u.)' a szerzí elérkezettnek
ésa jelentősjegyzetapparátus.
|áttaaz időt, hogy az utolső évtize. t rekvésbenlátja a szerzó.
Mint említettem,
leginkábbaj vő
legnagyobb
A
lehetőséget
a kci.
- melyek
dek kutatásieredményeit
gondolatok
kutatásainak
mutatÓ
utat
elsődlegesenBaltl, Demelius'Brau- vetkező fejezet témakÖrenyríjtaná
j
hiányoznak
hiszen az
kÖnyvből,
a
igazÁn
hogy
eredményekneder,Mayer.}víalyésa szerzÓ nevé. ahhoz'
jogtÖrténettudomány
jogtudomány
eurÓpai
legrÍkel
szolgáljon
a
ésa
hez ktitődnek - Összefoglalja,és
jabb mÓdszerei(pl. a jogszolgáltatás
jogi
oktatás
vizsgálata
azonban
nem
vázlatot adjon az osztrák magánjog
terjedtril a bécsijogi kar ésa gráci kutatásának lehetÓségei,a jogászA
xVI..xvIII. századifejlődésérÓl.
rend t rténetszociolÓgiai
vizsgálata,
szerzí korábbi munkái a magánjog nemesiiskola tanárainakr vidre fo.
k
a
zcisjogi
irodalom
elterjedtségé.
gott
életrajzi
váz|alain,
műveik
és
csaknem valamennyi tertiletéreki.
adhatvállal. felsorolásán.Teljesenhiányzika hu. nek elemzése)sok segítséget
terjedtek,ígya legavatottabb
nának
eddigi
kiegé.
az
eredmények
jogoktatás
ista
man
vizsgála[a,
holott
kozott a feladatra.Ugyanakkorígy
lehetóvéválik, hogy korábbiművei- a bécsikar sokáig e reformmozga. szítéséhez.
Hiányoss.{gai ellenére osztrák
nek kompiláciÓját adja (tcibbhelyen lom élénhaladt.Kimaradaz oktatás
jogt
rténészkollégáink ezzel az
is.
mÓdszertani
és
tartalmi
elemzése
hosszrípasszosokatátvéve)s eddigi
sszefoglalással
egy mérf ldkóhÖz
feldolgozása
Ennek
modern
tovább.
eredményeitrendszerezze.
jkori
érkeztek
magánjog
jelentós,
t rténetiik
ra
is
megoldatlan
feladaua
A korábbi eredmények
bemutatá.
kutatásában.
rténetnek.
osztrák
tudományt
az
s{ra valÓ korlátozÓdás a vitathatat.
te.
A pereseljárásromanizáltsága
Mi mégcsak lépteinketprÓbál.
lan érdemmellettazonbanaz elké.
sztiltmérleggyengeségét
is jelenti. kintetébena szerzó három SZem. gatjuk. Bárcsak ott tartanánk már,
A szerzÚ nem sorolja fÓl az eddig pontbÓlvizsgáljamega bécsivárosi ahol ők!
SzaM Béla a Miskolci Egyelem JogtÖíéneti |ntezelqek adjunktusa
J
Gunlner||/escner: EinÍlÍisseund Gelrung dcs Íunisdl.gemeinen Rechts in den alttisterreichischenLiindcm in dcr Neuzcit (l6. bis 18,
Jahrhundert).(Fonchungen anr Neuercn Privatrcchtsgeschichte27) K ln, Wien: Bohlau 1989. I10. old (Szerk.)
Wesener,Gunler: Geschidrrc dcs Erbrcchtcs in tsrcrreich scit der Rezcption, (Fonchungen nur Neueren PrivatÍechtgeschichte4.) Graz,
I
KólÍ| 1957.
Battl,Herrnunn: EirrÍliissedes nimischen Rechts in tsterreidr' Mediolani |962,.72, o|d.
2

*:í)

* -- --

