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DETLEV W. BELLING - SZÜCS TÜNDE* 

Bevezetes a nemet jogba 

Bevezetes 

A következ6 tanulmany elsödleges celja, hogy tömör attekintest nyujtson a nemet jog 
alapj air61, legfontosabb ismerveir61. Nem feladata a nemet j og egyes területeinek reszle
tes bemutatasa vagy a nemet es a magyar jog teteles összehasonlitasa. A masodlagos cel 
eppen ebböl következik, azaz hogy az olvas6, hallgat6, gyakorl6 jogasz erdekl6deset 
felkeltsük a nemet jog problemai, speciaIis szabaIyozasai irant, es esetleg bizonyos ker
desekben val6 kutatasra, ezek aMr összehasonlft6 jellegu tanulmanyozasara ösztönöz
zük. 

Ezen cel erdekeben elöször a nemet jogot az eur6pai joghagyomanyok összefügge
sebe helyezzük es röviden bemutatjuk a nemet jog törteneti fej16deset. Majd a követke
zö reszben a jogi szaknyelv neMzsegere, ugyanakkor szüksegszeru voltara hivjuk fel a 
figyelmet. Ezutan mind a magyar, mind a nemet jogrendszer alapjait nylijt6 elhatarolas
nak, vagyis a maganjog es a közjog elhatarolasanak reszletes bemutatasara kerüi sor, 
amelynek soran az egyes jogterületeket is ismertetjük.Mivel minden orszag jogrend
szerenek meghataroz6 eleme az igazsagszolgaItatas milködese, felepitese, a leghosszabb 
fejezetben ezt taglaljuk. Itt szamos a magyar jogt61 va16 elteres figyelhetö meg. Az ezt 
követ6 reszben az egyes jogforrasokat ismertetjük, es ezek hierarchikus elhelyezkedeset 
mutatjuk be. Ezutan mar a magyar jogi tanulmanyok elejen is megismert jogertelmezesi 
m6dszereket elevenftjük fel, es egeszitjük ki neMny tipikusan a nemet joggyakorlatban 
alkalmazott technikaval. Vegül pedig, ami a joghallgat6k szamara igazan erdekes lehet, 
a nemet jogaszkepzesröl es az elhelyezkedesi lehetösegekröl szamolunk be. 

A. Ajoghagyomany es ajogi nyelv 

1. A nemet jog az europai hagyomanyok takreben 

A nemet jogrendszer hagyomanyosan a kontinent~i1is jogcsalad tagja. Az angolszasz 
case law-val szemben a nemet jog kodifikalt, azaz atfog6 törvenykönyvekben rögzftik. 

• DETLEV W. BELLlNG, Univ.-Prof. Dr. iur., M.C.L. cU. of Ill.), Potsdam, Szücs TÜNDE, Dr. iur., LL.M. 
(Universität Potsdam), Berlin. 



90 DETLEV W. BELLING - Szües TÜNDE 

Ezek a kodifikalt formai hagyomanyok a XVII-XVIII. szazadi eur6pai felvilagosodas 
korara nyUlnak vissza. 

Mint sok mas kontinentalis jogrendet, a ne met jogot is jelentösen befolyasoltak a 
r6mai jogi hagyomanyok. A r6mai jogszabalyok nagy reszet a kesö antik korban gyiij
töttek össze, es a XIII. es XVI. szazad között Eszak-Olaszorszagb61 kiindulva terjedt el 
Eur6pa-szerte. A XVII. szazadt61 ez az erosen dogmatikus r6mai jogrendszer egyre in
kabb összefon6dott az ösi german rendi joggal (Standesrecht), majd ennek eredmenye
keppen jöttek letre az elsö jelentös törvenykönyvek, mint peldaul az Allgemeines 
Landrecht für die Preußischen Staaten 1794-ben, a Code Napoleon 1804-ben vagy az 
osztrak Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Ezek az egyes nemet fejedelemsegekben 
is hatalyban voItak. A r6mai jogi hagyomanyok tovabbi, szisztematikus rendezesere a 
XIX. szazadban - többek között Savigny munkassaganak eredmenyekeppen - került 
sor. Ez mindmrug a nemetjog, ezzel együtt a legfontosabb nemet kodifikaci6s vivmany, 
a Bürgerliches Gesetzbuch! alapjat kepezi. 

A mai nemet j ogrendszerben talan minden masnal erösebben fedezhetök fel azok a 
törekvesek, amelyek az 1933 es 1945 közötti nemzetiszocialista uralom idejen nemet te
rüIeten uralkod6 jogtalansagot hivatottak elkerülni.2 Ez rögtön megmagyarazza az 1949-
es bonni alkotmany kiemelkedö jelentöseget iso Az olyan eszmek, mint jogallamisag, 
demokracia, alapjogok (emberi jogok) mindenek elött meghatarozzak a nemet jogrend
szer szerkezetet es iranyvonalat, ezek az eszmek athatnak es befolyasolnak minden 
egyeb jogot. 

Az Eur6pai Közösseg alapitasaban val6 reszvetel tovabb erösitette a nemet jog eu
r6pai jelleget. igy mara alig maradt olyall jogterület, amelyet az eur6pai közössegi jog 
ne erintett, söt formalt volna. 

II. A nemetjogt szaknyelv 

A ne met bir6sagi szervezeti törveny3 alapjan nemet bir6sag elött kizar61ag a nemet 
nyelv hasznalatos (GVG 184. §). Csupan a szorbok4 hasznathatjak sajatjarasaik bir6sa
gai elött a szorb nyelvet. 5 A GVG 184. § jelentösege kimerül abban, hogy minden reszt
vevö köteles erveit ne met, nem pedig peldaul angol vagy spanyol nyelven elöadni ah
hoz, hogy a bir6sag elött meghallgatast nyerjell. Nem jelenti viszont azt, hogy az atlagos 
nemet polgamak a nemetjogi szaknyelvet meg kellene ertenie. 

Mas szaknyelvekhez hasonl6an a jogi szaknyelv is egy olyan sajatos terminol6giät 
hasznat, amely a törvenyeket es bir6sagi fteleteket a Iaikusok szamara gyakrall nehezen 
Crthetöve vagy egyenesen Crthetetlenne teszi. Ez sokszor melyen elvont, egyedi fogal
makon alapul6 es körülmenyes stflusban fogalmazott, hosszu mondatokban nyilvanul 
meg. 

A jogi szaknyelv ezzel egyreszt alarendeli magat a joganyag komplexitasanak, es 
precfz kifejezesm6dhoz vezet. A masik oldalr61 viszont a polgarok szamara sokszor le-

I PoIgari Törvenykönyv - Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. 
2 ROBBERS: Einführung in das deutsche Recht, 20. 
3 Birosagi szervezeti törveny - Gerichtsverrassungsgesetz, GVG. 
4 Sorben _ szorbok: A szorb egy Nemetorszagban nemzeti kisebbsegkent elismert nyugati-szlav nep. A 

Iengye! hatar menten Szaszorszag es Brandenburg ternleten elnek. 
5 Anlage in Kapitel II Sachgebiet A Abschnitt III Nr. I lit. r Zllm Einigungsvertrag. 
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hetetlenne teszi peldaul a sajät ügyeikben született fteletek megerteset. Ajogi szaknyelv 
erthetetlensege esetleg odaig is vezethet, hogy az iteletek es törvenyek polgarok altali 
követeset megnehezfti, s6t esetleg meghiusftja, fgy pedig ez ajog tarsadalmi elismertse
get veszelyezteti. Ezen tul a nyelv politikai jelent6seghez is jut, megpedig azaltal, hogy 
a közhatalom nyilvanossaga es ellen6rizhetösege a nyelven keresztül val6sul meg. Ez 
magaban hordozza annak követelmenyet, hogy a demokracia egy mindenki altal erthetö 
nyelvtöl ftiggjön. 

B. Ajogteriiletekjelosztasa 

A magyar jogrendszer tagoltsagaban, jogterületi felosztasaban sok tekintetben a nemet 
jogra alapoz. Igy a következö fejezetben szamos alapvetöen a magyar jogrendszerrel 
egybeesö tulajdonsagot figyelhetünk meg. 

A nemet jogban - a többi civiljogi, kontinentalis jogrendszerekhez hasonl6an - az 
egesz joganyag alapvet6en ket nagy reszre, a maganjogra es a közjogra tago16dik. A 
maganjog tulnyom6 reszben a polgarok egymassal va16 közvetlen viszonyat rendezi. Ide 
tartozik pI. 

a kötelmi jog (pI. adasvetel, berleti szerzödes, karterftes), 
- a dologijog (fökent a tulajdon), 
- a csalädjog, öröklesi jog (pI. tartasi kötelezettseg, vegrendelet) es az 1. abran 

bemutatott tovabbi jogterületek. 6 

A közjog ezzel szemben az ällamok mint jogalanyok egymas közötti viszonyait 
ncmzetközi es eur6pai szinten; a polgaroknak az allamhoz, illetve a közösseghez 
(Gemeinwesen) val6 viszonyat; a szövetseg (Bund), a tartomanyok (Bundesländer) es a 
közsegek (Gemeinde) alkotmanyos alapjait szabälyozza. Igy ide sorolhat6 pI. 

- a nemzetközi jog, a nemzetközi szervezetekjoga, 
- az eur6paijog, 
- a nemet alkotmanyjog. ezen belül az alapjogok es allamszervezet felepftesere. 

müködesere vonatkoz6 szabalyok, 
- a szövetseg, a tartomanyok es az önkormanyzatok (közsegek) közigazgatasi joga 

es 
- az egyhäzjog es allami egyhäzjog. 
Az emlitett jogterületeken kivüI a közjoghoz sorolhat6 meg a büntetöjog is, annak 

ellenere, hogy ez a jogterület sokak elkepzelese szerint különleges szerepet jatszik, es 
mintegy harmadik nagy jogagat kepez. A büntet6jog tehät tagabb ertelemben a közjog 
különleges jogterületenek minösül, mivel a büntet6 hatalom kizar61ag az allam kezeben 
van. 

Nemetorszagban - hazankhoz hason16an - igen erös a maganjog es közjog közötti 
elhatarolas, sokkal jelent6sebb, mint pI. Anglüiban. Ez többek között azzal függ össze, 

6 Usd 1. abra. 
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hogy Nemetorszagban a bfr6sagi rendszer ajogterületek felosztasahoz igazodik.7 A pol
gari jogi vitakat a GVG 13. §-a alapjan arendes bfr6sagok, a közjogiakat ezzel szemben 
a VwG08 40. §-a alapjan a közigazgatasi bir6sägok el6tt targyaljak. Mindenesetre a 
büntet6jog eseteben a jogterületi besorolas es a bir6saghoz val6 utalas elter egymast61, 
hiszen a büntet6jogi jogvitak eppugy, mint a polgari jogiak arendes biraskodashoz tar
toznak. 

Ez az alapvet6 különbseg a közjog es maganjog között f6kent abiraskodas törtenel
mi fejl6desevel magyarazhat6. Eredetileg a bir6sag el6tti jogvectelem csak a maganjog 
es a büntet6jog vonatkozasaban allt fenn. E16ször a XIX. szazadban sikerült a közjog te
rületen is jogvectelmet biztositani. Ez nem a bir6sagok, hanem a vezetöik utasitäsahoz 
kötött, kinevezett hivatalnokok reven val6sult meg. Ezert valt hasznalatossa a "rendes" 
biraskodas elnevezes kizar6lag a magan- es büntet6jogiügyekben eljar6 bfr6sagokra. Ez 
a kifejezes megmaradt akkor is, amikor kesöbb a közigazgatäsi jogvectelem ellatasara is 
igazi bfr6sagokat hoztak letre. A bir6sagok Uy m6don letrejött egymasmellettisege ala
pozta meg a ket jogterületen ervenyes különbözö alapelvek kialakulasät is.9 

Ez a jogterületek közötti különbsegtetel az egyetemi 6rabeosztäsban 8zinten megta
lalhat6. A nemet egyetemeken peldaul harom nagy egysegre (magan-, köz- es büntet6-
jog) epül az oktatas, ezeken belül hirdetnek meg külön e16adäsokat es szeminanumokat. 

Ezt a klasszikus nezetet folyamatos kritika eri az (lj jogterületek egyre intenzivebb 
fejlödese soran, es sokan a tisztan targyi jellegü felosztäs mellett foglalnak allast. igy 
lehetseges az, hogy peldaul ajogterületeken atfvelö informatikaijog egyszerre tartalmaz 
maganjogi termeszetü elemeket, mint pI. az internet utjan törtenö online-adasvetel, es 
büntet6jogi jellegueket, pI. a kal6zmasolat büntethetösege; vegill pI. az adatvedelmen 
keresztül közjogi kerdeseket is erint. 

A közjog es maganjog elhatarolasara különböz6 elmeletek Ieteznek. Az egyik leg
fontosabb, amely szerint a maganjog az egyes szemelyek erdekeit szolgalja, mfg a köz
jog az ällam erdekeit. Ez az uno "Interessentheorie"l0 viszont nem vezet minden esetben 
egyenelmü elhataroläshoz. Peldaul a Mzassag intezmenye vagy a verseny hagyoma
nyosan a maganjoghoz soroland6, annak ellenere, hogy itt közjogi erdekek is felmerül
nek. A masik oldalr61 megközelftve ilyen a feimentes - nemet kifejezessel "Dispens" -
intezmenye amikor is a közjogi engedelyezesi eljaras soran a maganjogi epittet6 meg
kapja az engedelyt a rendezesi tervtöl va16 eIteresre. 

Tovabbi elhatarolasi lehet6seget nylijt a közjognak az ala-fölerendeltsegi viszonyon 
alapu16 jellege. Ezzel szemben a maganjog az azonos szinten lev6 jogalanyok közötti 
viszonnyal foglalkozik. Ez az uno "Subjektionstheorie" vagy "Subordinationstheorie"ll 
sem tudja megmagyarazni, miert tartozik a szül6-gyermek viszony a maganjoghoz an
nak ellenere, hogy ezt is az ala-fölerendeltsegi viszony hatarozza meg. Ezen elmelet 
masreszt a közjogban is megcäfolja önmagat, hiszen pI. a tartomanyok is azonos fokon 
helyezkednek el, megis egy köztük keletkez6 esetIeges jogvita a közjoghoz tartozik. 

7 BRAUN: Einjiihrung in die RechtlfWissensch<[/t, 132. 
ß Közigazgatasi bir6sagokr61 sz6161'endelet - Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO. 
9 BRAUN: Einjiihrung in die RechtlfWissenschaji, 133. 
10 Magyar kifejezessel: "erdekeimelet", SCHocHiSCHMIDT-AßMANN/PIETZNER-EHLERS, VwGO, Rn. 221. 
11 Magyar kifejezessel: "alanyisag e1melete" vagy "alarendeltseg elmelete", SCHOCH/SCHMlDT-

AßMA.l\lN/PIETZNER-EHLERS, VwGO, Rn. 221, 223. 
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Asokak altal tamogatott "Sonderrechtstheorie" vagy "modifizierte Subjekts
theorie,,12 ugy jelöli meg a kÖzjogot, mint olyan normak összesseget, amelyek kizar61ag 
a közhatalom hordoz6ira - az allamra vagy a szupranacionalis szervezetekre, mint pI. az 
EU - vonatkoz6an hataroznak meg jogokat es kötelezettsegeket, ezzel szemben a ma
ganjog tetszes szerinti jogalanyok szamara sz6I. Ennek az elhatarolasi m6dnak az a 
problemaja, hogy pontosan definialni keIl, mely esetekben beszelhetünk felsöbb hata-
10m gyakorlasar61. 

Vegs6 soron segft a különbsegtetelben, ha vegiggondoIjuk, mi a közjog es maganjog 
elhatarolasanak celja. Itt alapvet6en ket különbözö dönteshozatali elv 
(Entscheidungsprinzip)J3 ervenyesüleseröl van sz6. A maganjog a közvetlel1ül eril1tett 
szemelynek a szabad (önkenyes), indokhlsi kötelezettseg nelküli döntesen alapul (ön
kenyelve), a közjogban viszont a függö, szamadasra kötelezett hivatalnok dönt (felelös
seg elve). A maganjognak eppen az a feladata, hogy a polgaroknak megadja a lehetöse
get, hogy alapvetöen a sajat elkepzeleseiket kövessek. "A maganjogi jogalany döntese
nek mindel1jellegü befolyasolasa tabu marad ( ... ),,14. A közjognak ezzel szemben eIs6-
sorban a közj6 eleresehez kell hozzajarulnia. . 

A közhatalmi szervek dönteseiket a jog alapjan, szamadasi kötelezettseggel terhelt 
viszonyban hozzak. Elmek az a celja, hogy az allam egyenek fölötti elhatalmasodasat 
megfekezze. Ugyanakkor azzal a tennyel is szamolni kell, hogy a közjogi döntesek kö
vetkezmenyei nem a döntest meghoz6ra härulnak. A polgar maga viseli cselekedeteinek 
következmenyeit, az allam viszont ezeket a polgarra terheli. 

Annak e11enere, hogy ez a ket jogterület szemben a11 egymassal, egyes teTÜleteken 
konvergalnak iso igy a munkajog teTÜleten szocialis okokb61 ad6dnak kivetelek, pI. az 
üzemi tanacs kötelez6 hozzajaruIasa es az indoklasi kötelezettseg eseteben (BetrVG15 

87. §). Az eselyegyen16segr61 sz616 törveny16 megtiltja többek között a rnaganjogi 
munkaltat6k szamara is, hogy a munkavalla16kat faji, etnikai hovatartozas, nem, vallasi 
vagy vilagnezeti meggyözödes, fogyatekossag, eletkor vagy szexualis iranyultsag alap
jan hatranyban reszesftsek. Mindezen korlatozasok alapjan a maganjogi munkaltat6 sem 
dönthet szabadon es önkenyesen saj at j ogviszonya vonatkozasaban. 

Vegezetül fontos megemlfteni, hogy a nemet alkotmany közjogi jellegü alapjogai, 
vagyis az emberi jogok, a maganjog teTÜleten is kifejtik hatasukat. A nemet jogban ez a 
funkci6 a "Drittwirkung,,17 elnevezest kapta, amely azt jelenti, hogy az eredetileg az al
lam es a polgar közötti viszonyban a polgarok vedelmet szolgal6 alapjogok a polgar es 
polgar közötti viszonyban is alkalmazasra keTÜlnek. Az alapjogok teMt objektiv ertek
rendszert teremtenek meg, amely hatassal van pI. a polgari jog altalanos rendelkezeseire 
(Generalklauseln, BGB 138, 157,242,307,826,1666. §§) iS. 18 Ezeket ajogszaMlyok 
ertehnezese soran iranyelvkent kell figyelembe venni. 

CA Jogterületek attekintese C. abrähoz läsd az 1. sz. melIekletet.) 

12 Magyar kifejezessel: "a különjog elmelete" vagy "m6dositott alanyisltg elmelet", SCHOCH/SCHMIDT

AßMANN/PIETZNER-EHLERS, VwGO, Rn. 221,225. 

10. 
13 BRAUN, Einfilhrung in die Rechtswissenschaft, 137; MEDlCUS, ALLGEMEINER TEIL DES BGB, Rn. 4, 

14 KÖNDGEN, AcP 184, 600, 602 (1984). 
15 Az üzemi tanacsokr61 sz616 törveny -Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG. 
16 Az eselyegyenlösegröl sz616 törveny - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG. 
17 BVerfG Y. 23.04.1986 - 2 BvR 487/80 = BVerfGE 73.261. 
18 PALANDTIHEINRICHS, BGB, § 242, Rn. 8. 
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C. Az igazsagszolgaltatas es a bfraskodas 

l A hatalommegosztas elve 

A nemet alkotmany, a Grundgesetz a 20. Cikk (2) bek alatt rögziti a hatalommegosztas 
elvet, vagyis aharom hatalmi ag - törvenyhozas, igazsagszolgaltatas vagy biraskodas es 
vegrehajtas egymast61 val6 elhatarolasat. 

Ezen elv apolitikai hatalommegosztason, a Mrom egymast61 elhatarolt hatalom 
együttmuködesen, egybefon6dasan es ezaltali kölcsönös ellen6rzesen, vegül a mind
ezekb61 keletkez6 mMekletes allamhatalmon nyugszik A bir6i hatalom es a hatalom
megosztas ket masik eleme, vagyis a törvenyhoz6 es a vegrehajt6 hatalom, együttesen 
alkotj ak a nemet j 0 gallam harom alappilleret. 

A bir6i hatalom tehat a masik ket allamhatalomt61 elkülönülten es öna1l6an mukö
dik Hiszen a bir6sagok csak ugy tudnak a peres felnek fökent az allammal, ennek szer
veivel es hat6sagaival szemben alkotmanyos ertelemben igazsagot szolgaltatni, ha a 
törvenyhozast61 es az igazsagszolgaltatast61 függetlenül müköd6 szervezettel birnak. 

II Ajogallam igazsagszolgaltatasi monopoliuma es ajogvedelem garanctdja 

1. Az 811ami bir6sagok 

A jogallamban az igazsagszolgaltatas monop6liuma kizar61ag az allamot illeti meg. 
Mivel az all am megtiltja az egyeneknek velt követeleseik önkenyes, bizonyos körülme
nyek között er6szakos uton törten6 kikenyszeriteset, az 811amra Mrul annak kötelezett
sege, hogy egy müköd6kepes igazsagszolgaltatast hozzon letre. Ezt a bir6i döntesen ke
resztül val6sitja meg, amelyben tulajdonkeppen az allamhatalom nyi1vanul meg. Az 
igazsagszolg81tatas gyakorlasara teMt egyedül az 811am rendelkezik jogosultsaggal, eb
ben az ertelemben ajog811am hatalmi monop6liuma val6sul meg. Ezaltal a Grundgesetz 
alkotmanyosan garantalja az egyenek szamara az igazsagszolgaItatas igenybevetelenek 
jogat [GG 2. Cikk (1) bek figyelemmel a 20. Cikk (3) bekezdesere es 92. Cikkre]. Ez 
biztosftja teMt az allampolgarok feie, hogy mind a közhatalom, mind az aIlampolgari 
jogok gyakorlasa bir6i felülvizsgaIat meIlett val6suljon meg.19 Ez kizar6lag olyan bini
kon keresztül törtenhet, akik megfelelnek a: törvenyesen lefektetett bir6i követelme
nyeknek [GG 2. Cikk (1) bek figyelemmel a 20. Cikk (3) bekezdesere es 92. Cikkre]. 
Az igazsagszolgalas tehat a bir6saghoz fordulas alkotmanyos joganak segitsegevel [GG 
19. Cikk (4) bek] szolgaIja az allampolgarok alapjogainak2o verleimet, ervenyesiteset, 
ezaltal egyfajta jogbeke megval6 sitasat. 21 

19 fgy a polgäri eljäräsjogban Münch/Komm-RAuscHER, ZPO, Band 1, §§ 1-510c, Ein!., Rn. 240. 
20 BVerfGE 33, 23, 32. 
21 MAUNZ/DÜRfNG-HILLGRUBER, Art. 92, Rn. 10. 



Bevezetes a nemet jogba 95 

2. A nem allami bfr6sagok 

A j ogallam igazsagszolgaltatasi monop6liuma ellenere nem allami jellegü magan bf
r6sagok, mint peldaul az egyMzi bir6sagok vagy valasztott bfr6sagok (ZPO 1025. es 
köv. §-ok), tovabM szövetsegek es egyesületek bfr6sagai is leteznek 

Ezek a maganbfr6sagok sokkal inkabb az egyenek szemelyes függetlenseget, döntesi 
szabadsagät, ill. az egyhäzi testületek statuszät hivatottak kifejezni, fgy az alkotmänyo
san vedett alapjogok es a szemelyhez füzödö jogok alkotmanyos vedelmet szolgäljäk. A 
nem ällami bfr6sagok megsem teljesen függetlenek az ällamt6l, hiszen az ällamnak ezen 
a területen tovabbra is fennall az a kötelessege, hogy az allampolgarok alapjogait ve
delmezze. Olyan eljarasi szabalyok megalkotäsan keresztül, mint peldaul az önkentes 
biräskodäsra vonatkoz6 szabälyok/2 garantälja a ne met allam az alapjogok es emellett 
az alapvetö jogaIlamisäg teljesüleset. Ekkent biztositja az allam azt, hogy a magän, nem 
allami bfr6sagok letrehozasa ne vezessen az all ami bfr6sagi rendszer alaasasähoz?3 A 
nem allami bfräskodas hatarat ott keIl megMzni, ahol a visszaeles veszelye kezdödik. 
Ezen bfr6sägok dönteseivel kapcsolatban az ällamnak ellenörzesi joga van, hogy igy bi
zonyosodjon meg arr61, nem törtentek visszaeIesek, az alkotmanyb61 fakad6 önrendel
kezes (Selbstbestimmung) ne csaphasson ät az alapjogokat es az igazsägszolgaltatas 
monop6liumat sertö önkenyes rendelkezesbe (Fremdbestimmung)?4 

3. A különleges bfr6sagok tilalma 

A törvenyes bfr6 alkotmanyos követehnenye [GG 101. Cikk (1) bek] magaban fog
lalja egyidejüleg a különleges bfr6sagok tilalmat is [GG 101. Cikk (1) bek 1. mondat]. 
Ezen olyan bfr6sagokat kell erteni, amelyek kialakftäsukat tekintve elternek a törvenyi
leg elöfrt bfr6sagok hatäsköretöl, illetekessegi köretöl es egyes különleges vagy egyeni
leg meghatarozott eseteket hivatottak eldönteni. 25 A Grundgesetz elöfrasai szerint a bf
r6sagoknak mar az eljaras megindftäsa elött mindenkor altalänosan meghatarozottnak, 
es a bfr6i helyeknek törvenyesen kinevezett bfr6k altal betöltöttnek kell lenniük Ez a 
követelmeny a gyakorlatban a mindenkori bfr6sa,gi elnök altal meghatarozott eves ügy
elosztasi renden keresztül va16sul meg, amelyben rögzitik az egyes bir6k altal kepviselt 
szakterületeket (GVG 21e. §). Mindezt a nernzetiszocialista diktatlira rossz tapasztalatai 
hivtak eletre, fgy akarja az alkotmanyoz6 hatalom megakada1yozni, hogy ad hoc jellegü 
bir6sägok összehiväsan keresztül a bfr6sägi dönteseket befolyäsolni lehessen. 

Ez a tilalom nem ervenyes azokra a specialis jogi szakterületeken müködö bir6sa
gokra, amelyek letrehozasat a GG 101. Cikk (2) bek. ertelmeben külön törveny irja elö, 
ilyenek pl. a fiatalkomak, katonäk, orvosok ügyeiben, a haj6zasi es a kisebb polgari pe
res ügyekben (Bagatellsachen) eljar6 bfr6sägok. 

22 2009. szeptember 01-en lepett hatalyba a csalädjogi eljarasr61 es az önkentes bfraskodas szabälyait61 
sz616 2008. december 17 -i törveny [Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamFG (BGB. I S. 2586, 2587)]. 

23 MAUNZ/DÜRING-HILLGRUBER, Art. 92, Rn. 88. 
24 MAUNZlDüRING-HILLGRUBER, uo. 
25 MAUNZ/DüRING-HILLGRUBER, Art. 101, Rn. 3, BVerfGE 3,223. 
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IIf. A bfrosaghozjordulasjoga 

Mind a nemet alkotmany [GG 103. Cikk (1) bek.], mind az Emberi Jogok Eur6pai 
Egyezmenye [6. Cikk (1) bek.], mind az Eur6pai Un.i6 Alapjogi Chartaja (47. Cikk) biz
tositjak mindenkinek a bfr6sag e16tti meghallgatashoz va16 jogot. Mindezenjogforrasok 
megerösftik a törtenelmileg kialakult eljarasi szabalyokat, es biztosftjak teljesülesüket 
eur6pai jogi es alkotmanyjogi szinten.26 Az emberi melt6sag tiszteletben tartasanak es 
vedelmenek megnyilvanulasakent minden szemely, azaz minden eur6pai uni6s es union 
kfvüli polgar rendelkezik a joggal, hogy a bir6sag el6tt tenyleges es jogi ertelemben al
last foglaljon, es igy jogi erdekeit vedje.27 EbbOl következik az al1amnak az a kötelezett
sege, hogy minden szemelynek tisztesseges eljarast (faires Verfahren) es a bfr6sag elött 
ervenyesülö fegyveregyenl6seget biztositson. 

IV AjUggetlen biro 

Az igazsagszolgaltatas gyakorlasa szemelyesen es szakmailag egyarant független bfni
kon keresztül törtenik [GG 97. Cikk (1) bek., GVG 1. §, DRiG28 25. §). Bir6i tevekeny
segük gyakorlasa soran tehat teljes mertekben függetlenek felettesük vagy egyeb szer
vek utasitasat61 (weisungsunabhängig). Ezaltal biztosftott a bir6i hatalom teljes elva
lasztasa a törvenyhoz6 es vegrehajt6 hatalomt61. A bir6i függetlenseg, mint a j ogaIlami 
biraskodas alapvetö e1eme alkotmanyosan megvaltoztathatatlan [GG 79. Cikk (3) bek. 
figyelemmel a 20. Cikk (2) bekezdesere]. Funkcionalis függetlensegük mellett a bir6k a 
fellebbviteli bir6sagok, mint peldaul felsöbb tartomanyi (Oberlandesgerichte) vagy szö
vetsegi bir6sagok (Bundesgerichte) gyakorlatahoz sem kötöttek. A bir6nak döntese so
ran sokkal inkabb sajat, ajogon es törvenyeken alapu16 meggy6z6dese szerint kell dön
tenie. 

V Az eur6pai bfrosagok 

1. Az Eur6pai Közössegek Bir6saga 

A nemet alkotmany a "nyilt allamisag" követelmenyenek ertelmeben (Gebot einer 
"offenen Staatlichkeit") minden allami szervet felhatalmaz, hogy ezek a nemzetközi jo
gi kapcsolatokat es az Eur6pai Uni6ban va16 együttmüködest az eur6pai integraci6 er
dekeben e16segftsek 29 Ebben a terminol6giaban nyitason azt a folyamatot ertjük, 
amelynek soran az allam szuverenitasanaI fogva az öt megillet6 jogok egy reszet az eu
r6pai szervekre ruhazza at.30 Ez viszont maga utan vonja, hogy minden tagaIlamnak he-

2. MAUNZ/DüRING-HILLGRUBER, Art. 103, Rn. 1. 
27 Ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 7, 275; 9, 89; 55, 1; BVerfG, NJW 

2004,2443. 
28 Nemet blrakra vonatkoz6 törveny - Deutsches Richtergesetz, DRiG. 
29 KIRCHHOF: Die Bedeutung der Rechtsprechung des Bundesvelj'assungsgerichts zum Europarecht, in: 

RILL, FünfZig Jahre freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat - Vom Rechtsstaat zum Rechtswegestaat, 172.; 
GG23. Cikk. 

30 Dazu eingehender Kirchhof, uo. 
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lyesen es az eur6pai jogalkot6 akaratanak megfelelöen keIl alkalmaznia az eur6pai jo
got. Ez a követelmeny ervenyes mind a törvenyhoz6, mind a biraskod6, mind pedig a 
vegrehajt6 hatalomra. Az Eur6pai Közösseg az allamhatalmi agak szetvalasztasanak el
ve alapjan hozta letre az Eur6pai Közössegek Bir6sagat31 mint ellenörzö szervet 
(Kontrollorgan), amely egy igazsagszolgaltat6 szerv minden hagyomanyos követelme
nyenek megfelel.

32 
Az Eur6pai Bir6sag feladata a közössegi jog ertelmezese es alkal

mazasa soran a vegsö döntes meghozatala, fgy biztosftja a közössegi jogalkalmazas 
egysegesseget.

33 
A szövetsegi bir6sagok mint a nemzeti bfraskodas legfelsöbb es egy

ben legutols6 szintjei közössegi joggal kapcsolatos jogMelmezesi kerdeseket teIjeszt
hetnek elö az Eur6pai Bfr6sagnak.34 A tagallamok bir6sagai pedig felelösseggel tartoz
nak az eur6pai alkotmanyjog teljesüleseert es kötelesek figyelembe venni az alkotmany
j ogilag aj anlott j ogalkalmazasi kötelezettsegeket. 35 

2. Az Emberi Jogok Eur6pai Bir6saga 

Az Emberi Jogok Eur6pai Egyezmenye36 rendelkezeseinek vectelme es betartatasa 
erdekeben kiemelkedö szerepe van az Emberi Jogok Eur6pai Bfr6saganak. A Nemet 
Szövetsegi Köztarsasag minden allami szervet kötik az Egyezmenyben es e1111ek Ne
metorszagban ervenyes kiegeszftö jegyzökönyveikben foglaltak. 37 Az aIapjogok es a 
joglillami garanciak Melmezese soran kötelessegük figyelembe ve1111i az Egyezmeny 
rendelkezeseit es a bir6sag joggyakorlatat?8 

VI. Az ftelkezesi gyakorlat 

I. Az ftelkezesi gyakorlat müködese 

A GG 92. Cikke alapjan az ftelkezest a Szövetsegi Alkotmanybfr6sagon es a 
Grundgesetz altal eIöfrt szövetsegi es tartomanyi bir6sagokon keresztül keIl gyakorolni. 
Minden jogagon belül egy hliromszintii bfr6sagi rendszer kerüIt kiaIakftasra, megpedig 
az elsöfokU (Eingangs-), a fellebbviteli (Berufungs-) es a felülvizsglilati bfr6sagi f6ru
mok (Revisionsinstanz). Ez a16! az egyetlen kivetel a penzügyi bfraskodas, ennel mind
össze ket bir6sagi szint letezik. 

31 Lasd kesöbb ,,Europai Blrosag" neven. 
32 BVerfGE 73,339, 367 ff. - "Solange II". 
33 BVerfGE, uo. Gegenwärtig gelten die Konsolidierten Fassungen des am 30.03.2010 in Kraft getretenen 

Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(2010/C 83/01) in der Fassung des Veltrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 13 .12.2007. 

34 Az Europai Uniorol sz6lo egyseges szerkezetbe foglalt Szerzödes 19. Cikk (3) bek. b) pontja. 
35 KIRCHHOF: Die Bedeutung der Rechtsprechung des Bundesveifassungsgerichts zum Europarecht, 172. 
36 Lasd kesöbb ,,Egyezmeny" neven. 
37 A Nemet Szövetsegi Köztarsasäg 1950. november ll-en lrta alä az Emberi Jogok Europai Egyezme

nyet, 1951. december 5-en ratifikälta, es 1953. szeptember 3-enlepett Nemetorszagban hatilyba. Az EJEE 46. 
Cikke alapjän az Egyezmenyt alalro orszag kötelezettseget vallal arra, hogy az Emberi Jogok Europai Birosa
gänak dönteseit elismeri es teljesiti. 

38 BVerfGE 111, 307 zum Sorgerechtsstreit "GÖrgülü". 
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2. A szövetseg hatasköre 

A biraskodas alapvetöen a tartomanyok feladata. A szövetseg teMt csupan a 
Grundgesetz altal elöfrt vagy megengedett esetekben hozhat letre sajat bir6sagokat. En
nek ertelmeben a GG 92. es következ6 Cikkei elöirjak, hogy a szövetsegi törvenyhoz6-
nak letre keIl hoznia az uno kötelezö bfr6sagokat. Ezeket a GG 95. Cikke pontosan meg
nevezi, eszerint arendes, közigazgatasi, penzügyi, munkaügyi es szocialisügyi birasko
das Ietrehozasa kötelezö. Emellett a szövetsegi törvenyhoz6 merlegelesi jogköreben to
vabbi nem kötelezö bir6sagokat hozhat letre. A Szövetsegi Alkotmanybfr6sag pedig 
ezen a ket rendszeren kivüI aIl6, különleges helyet foglai el. 

Az egyes bfr6sagi agaknak sajat eljarasi rendjük van, amelyek ugy kerültek kialaki
tasra, hogy az adott agnak mindenkori, specialis igenyeit kielegitsek. Minden bir6sagi 
ag csak a hozza rendelt jogagban hozhat dönteseket, e döntesek meghozatala soran fi
gyelembe kell venniük az alapjogokat es a Grundgesetz ajanIasait (Wertungen). 

3. Az alkotmanybfraskodas 

A nemet szövetsegi jogrendszer legmagasabb szintü es legje1ent6sebbjogszaMlya a 
Grundgesetz. Minden aIlami szervnek figyelembe keIl vennie a Grundgesetz elöirasait 
es ajanIasait. Ez elsösorban az alapjogokra (Grundrechte) es az alapjogi termeszetü jo
gokra (grundrechtgleiche Rechtei9

, masodsorban pedig az aIlamszervezeti es a hataskö
ri normäkra ervenyes. 

Az alapjogi normak betartatasa a Szövetsegi Alkotmanybir6sag feladata. Mint az 
"alkotmany vMelmezöje" kettös szerepet tölt be: egyreszt a független alkotmanyos 
szervet (Art. 93, 94, 99, 100 GG), masreszt a bir6i hatalom reszekent felel az alkotma
nyos es emberi jogokert. Ez ut6bbi soran az egyeb bfr6sagok dönteseit ellenörzi. Fontos 
viszont, hogy ezt a tevekenyseget nem a bir6sagi rendszerbe agyazva vegzi, nem szak
mai szempontb61 vizsgalj a felül a többi bir6sag dönteset. Az alkotmanybfr6sag feladata 
az, hogy az allami, ezen belü1 a bir6sagi döntesek fölött is alkotmanyos kontrollt gyako
roljon, ennek megfelel6en a bfr6sagi eljarassal kapcsolatban felmerült ügyeket hasonl6 
m6dszerrel vizsgalj a meg, mint ahogy ezt barmely mas allami szerv vonatkozasaban is 
tenne (als Akte der Staatsgewalt). TeMt nem teljes körü, azaz szakbir6sagi, hanem csu
pan alkotmanyossagi szempontokra alapozott vizsgalatot vegez. A Szövetsegi Alkot
manybir6sag nem funkcionaI legfelsöbb bir6sagi felülvizsgalati szintkent. 

Amemlyiben egy bir6sagi döntes az alapjogokba vagy az alapjogi termeszetüjogok
ba ütközik, azt a Szövetsegi Alkotmanybir6sag megsemmisitheti. A Iegjelentösebb al
kotmanyjogi eljaras az egyeni alkotmanyos panasz (Individual-Verfassungsbeschwer
de), ennek segitsegevel az egyenek tiltakozhatnak a bir6sagi döntesek vagy törveny 
formajaban megnyi1vanul6 közhatalmi aktusok ellen. 40 

39 A nemet jogl'end megkülönbözteti az alapjogokat es az aJapjogi tenneszetü jogokat. Az alapjogok a 
nemet A1kotmiiny, vagyis a Grundgesetz elsö fejezeteben taliilhat6k (1-19. Cikk), ezzel szemben az alapjogi 
termeszetü jogokat a 93. Cikk (1) bek. 4. pontja sorolja feI. Ezenjogok megsertese eseten szinten lehet a Szö
vetsegi Alkotmilllybir6saghoz alkotmanY.iogi panasszal fordulni. llyen jog pI. a valaszt6jog vagy a törvenyes 
bir6hoz val6 jog. 

40 A Szövetsegi AlkotmanybirOsäg 1951. evi alapitiisiit61 2009-ig lefolytatott eljiirasok 96 %-a egyeni al
kotmanyos panasz volt (Forriis: http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation. Diitum: 2010.05.25). 
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A Szövetsegi AlkotIIllinybfr6sag rendelkezik egyedül azzal a hataskörrel, hogy dön
tesevel törvenyeket alkotmanyellenesse es semmisse nyilvanitson.41 A GG 94. Cikk (2) 
bek. es a BVerfGG

42 
31. § (2) bek. alapjan ez a semmisse nyilvanitas törvenyi erövel 

bir. A Szövetsegi Alkotmanybir6sagnak tovabbi különleges hataskörei is vannak, ilyen 
peldaul az, hogy jogaban all egy partot betiltani, illetve kezdemenyezheti a szövetsegi 
elnök felelössegre vonasat. 

Mindezen hataskörei folytan a Szövetsegi Alkotmanybir6sag kiemelkedö es külön
leges szerephez jut egyreszt mint alkotmanyos szerv, masreszt mint a jogtudomanyi 
rendszer resze. 

4. A bir6sagi agazatok es a kötelezö szövetsegi bir6sagok 

A következöekben rövid attekintest szeretnenk nylijtani a mindenkori bfr6sagi agak 
hatasköreröl es illetekessegeröL A GG 95. Cikk (1) bekezdesenek ertelmeben a szövet
segnek a következö területeken szövetsegi bir6sagokat kellietrehoznia: 

a) rendes igazsagszolgaItatas, 
b) közigazgatasi igazsagszolgaltatas, 
c) penzügyi igazsagszolgaItatas, 
d) munkaügyi igazsagszolgaltatas, 
e) igazsagszolgaltatas szocialis ügyekben.43 

a) Arendes igazsagszolgaltatas 
Nemetorszagban arendes biraskodas a legrege.bben fenna116 igazsagszolgaltatas, 

amelynek törtenelmi gyökerei a XII. szazadra nyulnak vissza. A törtenelmi rendes bi
raskodasra jellemzö volt, hogy a bfraskodast polgäri es büntetö ügyekben nem utasftha
t6 (weisungsungebunden), független bfrak gyakoroMk. 

Ezzel szemben a közigazgatasi jogvitak rendezese a közigazgatasi rendszerhez tarto
z6 hivatalnokokon keresztül törtent, igy független közigazgatasi biraskodasr61 meg nem 
lehetett beszelni.44 Ez a (termino16giai) megkülönböztetes arendes es "nem rendes", 
vagyis közigazgatasi biraskodas között mara elveszitette jelent6seget, hiszen a 
Grundgesetz alkotmanyosan eI6irja a bfr6i függetlenseget minden bir6sag vonatkozasa
ban. Az elnevezes viszont maig megmaradt. 

Arendes bir6sagok polgari es büntet6 ügyekben döntenek. Ennek megfelelöen a 
rendes igazsagszolgalfatason belül megkülönböztetünk polgäri es büntet6 igazsagszol
galtatast CGVG 13. §). A polgari biraskodason belül beszelhetünk tovabbä peres es 
nemperes (önkentes) igazsagszolgaItatäsr6L A peres eljarasok fökent a különbözo jog
alanyok jogvitait rendezik, ezzel szemben a nemperes eljarasokban az egyeb ügyekben 
val6 jogszolgaltatas törtenik, amelynek soran a fel nem perbehfvas alapjan fordul a bfr6-

41 Ezt a monop6liumot nemet kifejezessel "Verwerfungsmonopol"-nak nevezzük, amelyet a BVerfGG 93. 
§ (1) bek. 2. pontja, 13. § 6. pontja, a 78. § es a 95. § szabälyoz. 

42 A Szövetsegi Alkotmänybir6sagr61 sz616 törveny - Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BVerfGG. 
43 Läsd 1. äbra. 
44 Läsd ehhez reszletesen MAUNZlDüRlNG-HILLGRUBER, Art. 92, Rn. 23 ff. 
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saghoz, hanem "önkentesen" keresi azt feL Ide tartozik pI. a gondnoksag ala helyezes, a 
hagyatelti, ingatlan-nyi1vantartasi elj aras, 45 

Tekintettel a különbözö jogagak sajatossagaira, azok tovabbi feloszmsa (osztalyoza
sa) szükseges, fgy a polgari bfraskodason belül megkülönböztetünk csaladi, kereske
delmi, mezögazdasagi es haj6zasi ügyekben eljar6 bir6sagokat, a büntetöjog területen 
pedig a fiatalkoruak altal elkövetett büncselekmenyekkel foglalkoz6 bfr6sagokat. 

Arendes bir6sagi rendszer csucsan a Karlsroheban szekelö Szövetsegi Bfr6sag all, 

b) A közigazgatasi igazsagszolgaItatas 
Hazankkal ellentetben a Nemet Szövetsegi Köztarsasagban a közjogi, de nem al

kotmanyjogi vitakban arendes bfraskodast61 elkü1önült all ami bir6sagok döntenek. Eb
ben a bir6sagi agban fökent a közhivatalok dönteseit kifogasol6 polgarok ügyeinek tar
gyalasara kerül sor. Mindemellett a közjogi intezmenyek, mint peldaul az önkoroony
zatok es mas közjogi szervek es testületek egymas közötti vitas ügyeinek rendezesere is 
itt kerül sor, felteve, hogyez nem alkotmanyjogi problemakat erint. 

A közigazgatasi igazsagszolgaltatas legföbb bir6i f6roma a Közigazgatasi Szövetse
gi Bir6sag, amelynek szekhelye Lipcseben talalhat6. 

c) A penzügyi igazsagszolgaltams 
Nemetorszagban a penzügyi biraskodas a közigazgamsi igazsagszolgaltatason belül 

elkülönült ag, amely a penzügyi szervek (fövamhivatalok) ad6zasi dönteseivel szemben 
benyUjtott ellenvetesek (Einsprüche) elbiralasaval foglalkozik. A többi bir6sagi aggal 
ellentetben a pel1ZÜgyi biraskodas csak ketszintü. A Szövetsegi Penzügyi Bir6sag szek
helye Münchenben talalhat6. 

d) A munkaügyi igazsagszolgaItatas 
A munkaügyi biraskodas az igazsagszolgaltatas különleges agakent kizar6lag mun

kaügyi 'vitakkal foglalkozik. A munkajoghoz tartozik egyreszt a munkavallal6 es a 
munkaItat6 közötti kapcsolattal foglalkoz6 egyeni munkajog, masreszt a munkaltat6i es 
munkavallal6i koalici6k es erdekkepviseletek vitait rendezö kollektiv munkajog. Habar 
a munkaj oghoz tartoz6 ügyek egy reszeben arendes es a szocialis bfr6sagok j arnak el, 
megis a munkaügyi biraskodas öna1l6 bir6sagi agga vaIt. 

A munkaügyi bir6säg elött zaj16 eljarasok nagy resze a munkavaIlal6 es a munkalta
t6 közti munkaviszonyb61 ered, fökent a munkaviszony megszüntetesevel függ össze, 
Munkaviszony ala tartozik a nemet szabaIyok szerint a közszolgalati jogviszony 
(öffentlicher Dienst) keretei között kötött munkaszerzödes is, viszont a közalkalmazotti 
es köztisztviselöi (Beamten46

) jogviszony nem. A munkaügyi biraskodas elsösorban a 
felmondasi tilalmakkal kapcsolatos perekkel, valamint a felmondasi idö betartasaval, a 
munkaberrel, a munkavallal6i es munkaltat6i karterltessel, szabadsaggal, betegseg ese
ten törtenö Mr-elörefizetessel, munkaerö-kö!csönzessel, figyelmeztetessel vagy a mun
kaviszony igazolas kiadasaval kapcsolatos jogvitakkal foglalkozik. 

45 Fontos különbseg, hogy Magyarorszagon az ingatlan-nyilvantarmst nem a bir6sagok, hanem a fOldhiva
talok vezetik. Vagyis az nem az igazsagszolgaltat6, hanem a vegrehajt6 hatalom reszet kepzi, Sokak szerint 
viszont az ingatlan-nyilvantartas blr6sagok altali vezetese jobban szolgalna a polgarok erdekeit, 

46 Fontos megjegyezni, hogy a Nemet Szövetsegi Köztarsasagban a "Beamter" kifejezes magaba foglalja 
a magyar jog szerint ertendö köztisztviselöt, közalkalmazottat, valamint az (m. egyeb közszolgalati r6tegeket 
(pI. birak, ügyeszek). 
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A legmagasabb szintii munkaügyi bfr6sag az Erfurtban szekelö Szövetsegi Munka
ügyi Bfr6sag. 

e) IgazsagszolgaItatas szocialis ügyekben 
A magyar bfraskodasi rendszerrel ellentetben a Nemet Szövetsegi Köztarsasagban a 

szocialis ügyekben törten6 igazsagszolgaltatas a közigazgatasi bfraskodas egy tovabbi 
különleges aga, amely a szocialis biztonsaggal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Ezen 
bir6sagok a szocialis igazgatasi szervek dönteseinek jogszeriiseget ellen6rzik. Ezzelle
nyegeben a polgarok szocjalis jogainak vedelmet szolgaljak, amelyhez többek között a 
szocialis juttatasok, a nyugdijasok, fogyatekkal e16k jogainak vedelme es a betegjogok 
tartoznak. 

A szocialis ügyekben eIjar6 Iegfels6bb bfr6sag a Szövetsegi Szocialis Bfr6sag 
Kassel szekhellyel. 

5. Nem kötelez6 bir6sagok 

Az GG 96. Cikke alapjan a szövetsegi törvenyhoz6 hatalom merlegelesi jogköreben 
a kötelez6 bir6sagok mellett a következö nem kötelez6 bir6sagok letrehozasara is jogo
sult: az iparjogvedelmi ügyekert fele16s szövetsegi szabadalmi bfr6sag; a katonai bünte
t6 bir6sagok es a közjogi szolgalatot teljesit6 szemelyek fegyelmi ügyeivel foglalkoz6 
bfr6sag. Ebböl mindeddig kett6, megpedig a Szövetsegi Szabadalmi Bir6sag es a Kül
földön Allomasoz6 Katonak Szolgalataert Fele16s Bfr6sag letrehozasara került sor. 

6. Az igazsagszolgaltatas egysegessege 

A GG 95. Cikk (3) bekezdese alapjan a Szövetseg Legfels6bb Bir6sagainak Közös 
Tanacsa47 feielös az egyseges jogalkalmazas biztosftasaert. A Közös Tanacsba mind az 
öt szövetsegi bir6sag delegal tagokat. A Közös Tanacsot akkor lehet es kell összehlvni, 
ha egy adott jogkerdesben egy Iegfels6bb bir6i szerv a masik szinten legfels6bb bfr6i 
szerv altal meghozott döntest6l el kivan temi. AIapvet6 jogi problemak eseteben, ahol 
mar elöre lathat6 az, hogy a kerdes tisztazasa a többi jogag vonatkozasaban is jelent6s 
lehet, a KözösTanacs e16zetesen is allast foglalhat. 48 A Közös Tanacs döntese köteIezö 
erejii, igy az a legfelsöbb bir6i szelV, amelyel kivan terni egy masik bir6sagi agazat leg
feIs6bb bir6saganak itelkezesi gyakorlatat61, köteles a Közös Tanacs döntese szerint el
jami. A Közös Tanacs felaIlftasat es a dönteshozatali eljarasat a legfelsöbb szövetsegi 
bfr6sagok egyseges jogalkalmazasr6l sz6l6 törveny49 szabalyozza. A Közös Tanacs 
szekhelye Karlsruheban talalhat6. 

Az egyseges jogalkalmazas verleIme erdekeben minden szövetsegi bir6sagon miikö
dik egy ezert feielös nagy tanacs (GVG 132. §, VwGO 11. §, FGOsO 11. §, AbgGG51 45. 
§, SGGS2 41. §). Amennyiben egy jogkerdest a Szövetsegi Bir6sag Polgari Jogi es Bün
tetö Jogi Nagy Tanacsa elter6en itel meg, ez az Egyesült Nagy Tanacs eIe terjesztend6 

47 Tovabbiakban lasd "Közös Tanacs". 
43 MAUNZ/DüRIG-HERZOG, Art. 95, Rn. 59. 
49 Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes, 

RsprEinhG. 
50 A penzügyi bir6sagokr61 sz616 rendelet - Finanzgerichtsordnung, FGO. 
51 A munkaügyi bir6sagokr61 sz616 törveny - Arbeitsgerichtsgesetz, AibGG. 
52 A szocialis bir6sagokr6! sz616 törveny- Sozialgerichtsgesetz, SGG. 
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GVG 132. §). (Az Igazsagszolgaltatas a Nernet Szövetsegi Köztarsasagban c. abrahoz 
hisd a 2. sz. mellekletet.) 

D. Ajogforrasok 

[Az frottjog 

Irottjogon olyan irasban rögzitetljogi normak összesseget ertjük, amelyeket az arra fel
hatalmazott j ogalkot6 hozott, es megfelelöen kihirdettek. A j ogszabalyokat rendszerint 
törvenykönyvekben foglaljak össze, ilyen peldaul a nemet Polgari Törvenykönyv. igy a 
nemet jog vonatkozasaban kodifikalt jogrendröl beszelhetünk, ellentetben az esetjogon 
alapul6 angol-szasz j ogrendszerrel. 

A ne met jogrend az frott jogot a törveny (Gesetz), rendelet (Verordnung), rendelke
zes (Satzung) es kollektiv szerzödes (Kollektivvertrag) formajaban ismeri eI. 

1. A törveny 

A jogaszi termino16gia megkülönbözteti a törvenyt materialis es formalis ertelmet. 
A törveny materialis ertelemben magaban foglai minden absztrakt, altalanos jogi nor
mat, amelyeknek kihatasa, azaz közvetlen hatalya van a polgarokra nezve. Ez azt jelenti, 
hogy a jogi norma az esetek meghatarozatlan szamara (teMt absztrakt) es mindenkire 
vonatkozik, akit a norma megnevez, es nem csupan az egyes esetekre (teMt altalanos). 
Materialis ertelemben törvenyek az alkotmany, parlamenti törveny, vegrehajt6 szervek 
rendeletei, önkormanyzasi joggal rendelkezö szervek, testületek (Selbstverwaltungs
körperschaften) rendelkezesei vagy kollektiv szerzödesek. 

Formalis ertelemben csak a parlament altal törveny formajaban megalkotott normat 
nevezzük törvenynek. Ebböl kifoly61ag ezen "formalis törvenyek" (formelles Gesetz) 
nagy resze materialis ertelemben is törvenynek minösül. A költsegvetest meghataroz6 
törveny viszont fgy csak formalis ertelemben tekinthetö törvenynek, hiszen ez csak az 
ällarni szervekre vonatkozik, es nem a polgarokra, fgy nem teljesül a polgarokra vonat
koz6 közvetlen hatalya. 

A materialis es formalis ertelemben haszn:i1t törvenyfogalmat meg keIl különböztet
nünk analunk is ismert alaki es anyagi j og fogalompart6I. 53 Az anyagi j og a j ogalanyok 
jogait es kötelezettsegeit tovabba ajogintezmenyek alapjait (pI. szerzödesek, Mzassag) 
foglalja magaba. Ezen teMt a jog tartalmat kifejezö normakat keIl erteni, ilyenek pI. a 
BGB berIeti szerzödesböl szarmaz6 követeleseit tartalmaz6 vagy a munkaltat6 es mun
kavalla16 közötti kapcsolatot szabalyoz6 paragrafusai. 

Az alaki jog vagy mas neven eljarasjog ezzel szemben a jog kikenyszerithetösege
nek m6djait, az eljarasi, ezen belül is a hatasköri, illetekessegi szabalyokat hatarozza 
meg. Ez szabalyozza a bir6sag e16tti eljarasok menetet es magukat a bfr6sagokat is köti 

53 A nemet jogban a lätsz61agos hasonl6sag meg nagyobb, hiszen nemet telminol6giaval az elsö fogalom
pär "Gesetz im formellen und materiellen Sinn" a masodik pedig ,,formelles und materielles Recht". 
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ezen eIja,rasok betartasahoz. A nemet polgari eljarasr61 sz616 törveny54 tartalmazza pel
daul a BGB-böI szarmaz6 követelesekre vonatkoz6 eljarasi szabalyokat. A büntetöelja
rasr61 sz616 törveny55 pedig a bÜlltetesek, mig a közigazgatasi eljarasr61 sz616 törveny a 
közigazgatasi aktusok kikenyszerlthetösegenek eljanisi szabalyait foglalja magaba. 

2. A rendelet 

A rendeletek szinten altalanos jellegü, absztrakt magatartasi szabalyokat hataroznak 
meg, ezeket viszont nem a törvenyhoz6, hanem a vegrehajt6 hatalom, egeszen pontosan 
az GG 80. Cikk (1) bek. 1. mondata szerint a szövetsegi kormany, a szövetsegi minisz
teriumok es a tartomanyi kormany bocsatjak ki. Hiszen ahhoz, hogy az al1amhatalmi 
agak elvalasztasanak elve megval6suljon, szükseges, hogy a vegrehajt6 hatalom is sajat 
jogszabalyokat bocsathasson ki, ez törvenyi felhatalmazas alapjan törtenik. Az erre fel
hatalmaz6 törvenynek meg keIl hataroznia a felhatalmazas tartalmat, celjat es merteket. 
fgy bocsathat ki pI. a közuti közlekedesröl sz616 törveny56 6. § (1) bek. 1. pontja alapjan 
a Szövetsegi Közlekedesügyi Miniszterium rendeletet a közliti közlekedesben va16 
reszvetelröl. Ez alapj an hatarozzak meg pI. a vezetöi engedely kateg6riait. 

A rendelett61 meg kell különböztetnünk a közigazgatasi elöfrasokat 
(Verwaltungsvorschriften).57 A közigazgatasi elöfrasokat a vegrehajt6 hatalom bocsatja 
ki a közigazgatas szervezeten belül (verwaltungsintern), fgy azok elsösorban csak ma
guk a hivata!ok szamara rendelkeznek kötelezö eröveI. Ezek celja tehat a közigazgata
son belül ervenyes jog mine! teljesebb mertekü ertelmezese es alkalmazasa, fgy konkre
tizaIja a vegrehajt6 hatalom belsö szervezetet, cselekedeteit. Ide tartozik a miniszteri le
irat (Erlass), a hivatalokon belüli szolgalati utasitas (Dienstanweisung), iranymutatas 
(Richtlinie) vagy rendelkezes (Anordung). 

A közigazgatasi elöirasok az egyenlö banasm6d elve alapjan [GG 3. Cikk (1) bek.] a 
közigazgatas szervezeten kfvül is, vagyis magukra a polgarokra is hatast gyakorolhatnak 
(Wirkung nach außen). Ebböl kiindulva döntött ugy a Szövetsegi Közigazgatasi Bfr6-
sag58

, hogy a közigazgatas sajat kompetenciajaban meghozott törvenyi ertelmezeseket 
kifele is elismeri, vagyis bizonyos esetekben a bir6k is kötelesek elismerni a közigazga
tasi elöirasok kötelezö erejet. 59 

3. A rendelkezes 

Rendelkezeseket önkormanyzati joggal felruhazott testületek, pI. közsegek vagy 
egyetemek bocsätanak ki. Ily m6don szaMlyozzak feladatkörüket, ügyeiket sajät tagjaik 
szamara altalanos es kötelezö jelleggeI. Igy rendelet formajaban hatarozza meg pI. a 
BauGB60 10. § (1) bekezdese alapjan egy közseg a sajat területere vonatkoz6 rendezesi 
tervet (Bebauungsplan). 

zei. 

54 A polgäri eljarasr61 sz616 törveny - Zivilprozessordnung, ZPO. 
55 A büntetöeljarasr61 sz616 törveny - StrafProzessordnung, StPO. 
56 A közuti közlekedesröl sz616 törveny - Straßenverkehrsgesetz, StVG. 
57 Ezek hason16 szerepet töltenek be, mint a magyar jogrendszerben az allami iranyitas egyeb jogi eszkö-

5& Bundesverwaltungsgericht, BVerwG. 
59 BVerwGE 72,300 (320). 
60 Epitesi TÖlvenykönyv - Bangesetzbuch, BanGB. 
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4. A kollektiv szerzödes 

Az uno tarifaszerzödesek (Tarifvertrag) es az üzemi megallapodasok (Betriebsve
reinbarung) olyan megallapodlisok, amelyeket az erre felhatalmazott felek, ill. a munka
vallal6i es munkaltat6i kepviseleti szervezetek a felelössegi jogok es kötelezettsegek, 
valamint egyeb jogi norrnak meghatarozasara kötnek. fgy ezek a jogrendszer reszet ke
pezik. A tarifaszerzödesekre es az üzemi megallapodasokra egyanint a normativ tarta
lom-meghatarozas a jellemzö, amely törvenyi hatassal rendelkezik a mindenkori felek 
között [TVG61 1. § (1) bek. es 4. § (1) bek.;, BetrVG 77. § (4) bek.]. 

5. Ajogszabalyi hierarchia 

A hagyomanyos felfogas szerint a jogszabalyok egymashoz kepest szigorU hierar
chikus viszonyban helyezkednek el. Ennek ertelmeben egy alacsonyabb szintü jogsza
balynak összeegyeztethetönek kelliennie egy magasabb szintü jogszaballyal. Amennyi
ben ez nem igy van, a kollidea16 alacsonyabb szintü j ogszabaly semmis es ervenytelen. 

A legmagasabb szintü irott nemet jogszabaly a Grundgesetz, vagyis a nemet alkot
many, amelynek minden mas jogot megelözö termeszetet a GG 20. Cikk (3) bek. fejezi 
ki. Eszerint a törvenyhozas az alkotmanyos rendnek van alarendelve, a vegrehajt6 hata-
10m es az igazsagszolgaltatas pedig a törvenyeknek es maganak ajognak. A rangsorban 
az alkotmany utan a parlament altal megalkotott törveny all. Ezt pedig a rendeletek, a 
rendelkezesek, vegül a tarifaszerzödesek es az üzemi megallapodasok követik. 

A Nemet Szövetsegi Köztarsasag egy szövetsegi allam, azaz föderativ rendszerre 
alapozott, fgy a szövetsegi törvenyhozas mellett jelen van a szuveren tartomanyi tör
venyhozas iso Amennyiben a szövetsegi es a tartomanyi jog elöirasai ugyanazt a tenyal
last különbözökeppen szab~lyozzak, a GG· 31. Cikke alapj an a szövetsegi j og elsöbbse
ge ervenyesül. 

A nemzetközi jog es a nemet jogrendszer egymäs mellett helyezkednek el, hiszen a 
0059. Cikk (2) bekezdese szerint a nemzetközijogi szerzödeseket törvennyel kell aml
tetni a ne met jogrendszerbe, ezzel szemben a nemzetközi jog altalanos szabälyai viszont 
amltetes nelkül is a belsö jog n'iszet kepezik (GO 25. Cikk). 

A GO 23. es 24. Cikkei szerint a felsegjogok (Hoheitsrechte) all amok közötti szer
vezetekre, elsösorban az Eur6pai Uni6ra atruMzhat6k. Bar bizonyos szempontb61 az 
eur6pai közössegek joga megelözi a nemet belsö jogot, igy magat az alkotmanyt is, a 
parlamenti hozzajärulasi törvenyek (parlamentarische Zustimmungsgesetze) alapjan vi
szont meg a közössegi jog elsödleges jogforrasai is (tehät az alapit6 szerzödesek, ezek 
m6dositasai es az ehhez kapcsol6d6 kiegeszftesek) normakontroll utjan a Szövetsegi 
Alkotmanybir6sag altal felülvizsgalhat6k [GO 59. Cikk (2) bek.). 

IL A bfroi alkotta jog 

Bar a bir6 alkotta jog (Richterrecht), azaz az igazsagszolgaltatas altal kialakitott es 
konkretizalt jogi tetelek összessege nem minösül jogforrasnak, megis ne.1külözhetetlen 
szereppel bir a nemet jogrendszerben. Mivel a pozitfv jog nem vehet figyelembe minden 

61 Tarifaszerzödesekröl sz616 törveny - Tarifvertragsgesetz, TVG. 
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elkepzelhetö esetet, es a jogszabalyok idönkent valtoz6 ertekmeröknek es szemleletek
nek vannak kiszolgaltatva, ajogalkalmaz6 rendelkezesere a11 a lehetöseg, hogy az abszt
rakt m6don törvenyekbe foglalt jogot ertelmezze es konkretizalja. Ez els6sorban a gene
ralklauzulakra es a meghatarozatlan jogi fogalmakra ertend6, amelyek a gyakran na
gyon pontatlanul megalkotott normaszövegek következteben kelÜlnek felszfnre. 62 Al
kalmankent a nemet törvenyhoz6 egy konkret döntest tudatosan hagy nyitva, ezt mint
egy atengedve az igazsagszolgaltatas es a tudomany jogfejlesztö tevekenysegenek. A 
tudatos joghezagok, ilL altalanos jogtetelek es a meghatärozatlan fogalmak bevett gya
korlarta valasa alkotmanyjogi probIemakhoz vezethet, es a "a törvenyhozas felel6sseg 
el61 val6 menekülesekent", illetve "az altalanos jogelvekhez val6 meneküleskent,,63 kri
tizaIhat6. 

A szövetsegi bir6sagok es a legfels6bb tartomanyi bir6sagok iteletei egyfajta tartal
mi els6bbseget szereztek a jogalkalmazasban. Az iteletek legfontosabb indokai, mint 
obiter dicta bemutatasra kelÜlnek az ftelet kiemelt reszeben, vezermondataban 
(Leitsatz), es ezekre a kesöbbiekben a jogalkalmaz6 mint altalanos jogtetelekre hivat
kozhat. Ezek bekelÜlnek a törvenyi kommentarokba, jogtudomanyi irasokban elemzik 
es vitatjak meg 6ket. Ez a gyakorlat nagyban hozzajarul ajogbiztonsaghoz, es kiszamft
hat6bba teszi az igazsagszolgaltatast, viszont megkerdöjelezi ahatalmi agak szetvalasz
tasanak elvet, es tlilterheltte teszi a bir6sagokat, mint ahogy ezt Schlüter64 is habilitaci6s 
munkajabanj6 neMny evvel ezelött megfogalmazta. 

Annak ellenere, hogy a nemet j ogrendszer a korabbi bir6i dönteshez val6 kötöttseg 
szabalyat (Präjudizienrecht) nem ismeri el, az als6bb szintü bfr6sagok rendszerint köve
tik a magasabb szintü bfr6i gyakorlatot. A bir6sagi döntesek csak ugyanazon felek kö
zötti (inter partes) konkret jogvitaban bimak köt6eröveL A GG 20. Cikk (3) bek. es a 
97. Cikk (1) bekezdese ertelmeben a bir6sagok a törvenyeknek es a j ognak, nem pedig 
az azonos vagy magasabb szintek bfr6i gyakorlatanak vannak alarendelve. fgy hozhat 
egy helyi bir6sag, amely a rangsorban a legalacsonyabb szintfr nemet bfr6sag, ugyanab
ban a jogkerdesben a tartomanyi, fels6bb tartomanyi bfr6sagokt61 vagy a Szövetsegi Bi
r6sagokt61 elterö döntest. Amennyiben viszont a fellebbezesi eljaras soran egy maga
sabb szintü bfr6sag egy alacsonyabb szintü bir6sag dönteset ervenyteleniti, ut6bbi kötött 
ehhez. Bizonyos eszközök segitsegevel garantaIhat6 azonban a nemet igazsagszolgalta
tas alapvetöen egysegessege, igy pI. a nagytanacsok kialakitasaval a legfelsöbb bfr6sa
goknal vagy a GG 10. Cikk (3) bekezdeseben meghatarozott "Divergenzvorlage"65 nevü 
elj arassa!. 

62 Kiväl6 pelda ene a BGB 242. §-a, amelyarra kötelezi az ad6st., hogy köte1ezettseget a forgalmi szokii
soknak megfelelöen a j6hiszemüseg elve szerint teljesftse, de a "forgalmi szokiis" es a ,J6hiszemüseg elve" 
fogalmiit miir nem hatiirozza meg. 

63 HEDEMANN: Die Flucht in die Generalklauseln, 1933; MEYER - HAYOZ, JZ 1981,417,422.; RÖTHEL, 

Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, 4. §. 
64 SCHLÜTER: Das Obiter Dictum: die Grenzen hächstrichterlicher Entscheidungsbegründung dargestellt 

an Beispielen aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht, 1973. 
65 Ene az eljiiriisra akkor keriil sor, amikor egy tartomany alkotmiinybir6siiga el kiviin temi a Szövetsegi 

Alkotmiinybir6siignak vagy egy riliisik tartomiiny alkotmiinybir6saganak a döntesetöl. Ekkor az eltemi kiviin6 
alkotmiinybir6siignak ki keil kemie a Szövetsegi Alkotmiinybir6siig elözetes dönteset. 
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III. A szokasjog 

A bfr6 alkotta joggal ellentetben a nemet jogrendben a szokasjog (Gewohnheitsrecht) 
elismert jogforrasnak szamit, ugyanakkor a csaknem mindenre kiterjedö törvenyen ala
pu16 jog es bir6 alkottajog következteben csekely je1entöseggel rendelkezik. Szokasjog
r61 beszelünk, ha egy hosszantart6 gyakorlat es ennek a gyakorlatnak a jogszeTÜsegeröl 
val6 meggyozödes alaku11d. fgy szilletett egy.tipikus pelda a nemet uthasznalati j ogban, 
arra az esetre ha nem egy6rtelmü, hogy egy ut a közforgalom szamara nyitva all-e. Egy 
megdönthetetlen ve1elema11 fenn a szabad haszmilatra, ha a kerdeses utat emberemieke
zet 6ta (kb. 80 ev) a tulajdonos ellenkezese nelkül nyilvanosan hasznaljak. 

E. Ajogalkalmazasi es törvenyhozasi szabtilyok 

1. Ajogesetmegoldas 

A nemet jog egy tovabbi jellegzetessege alkalmazasanak m6djab61 ad6dik. Nemetor
szagban a jogesetek megoldasanak sajätos m6dszertana a1akult ki, amelyet minden jo
gasznak meg keil tanulnia. Mar a jogi tanulmanyok soran ezen m6dszertan alkalmaza
sava1 sajätftjak e1 a diakok a joganyagot, es eszerint a m6dszer szerint is vizsgaznak. A 
jogeset-mego1dasi rendszert a gyakor16 jogäsz, pI. ügyvect vagy bir6 munkavegzesenek 
m6djara alapozva alakitottak ki. 

A polgari jogi esetek megoldasa soran a feltett kerdes fö1eg arra iranyul, hogy vaIa
kinek megalapozott igenye äll-e fenn a masik erintettel szemben, teMt a BGB 195. § (1) 
bekezdesenek definici6ja alapjan töle cselekvest vagy valamely cselekvessel val6 felha
gyast követelhet-e. Ehhez szükseges egy olyan jogszabaly, amelyböl ez a kivant jogkö
vetkezmeny levezethetö, vagyis a jogkövete1est megalapozza (Anspruchsgrundlage, 
actio). 

Ugyanigy a közjogban is feltehetö pi. a kerdes, hogy a polgar követelheti-e az allam
t61, hogy az bizonyos helyzetben beavatkozzon a felek közötti jogviszonyba 
(Einschreiten), vagy att61 e1alljon; tovabba megkerdöjelezhetö, hogy az allamjogszeTÜ
en jart-e ei. Ebben az összefüggesben a felhatalmazasi jogalap neve "Ermächtigungs
grundlage". A büntetöjogban azt keIl merIegelni, hogy a vMlott bünösen cselekedett-e, 
es a büncselekmeny tenyallasi elemi (Straftatbestand) megva16sultak-e. 

A jogesetmegoldas a következo reszekböl a11: hipotezis (Obersatz), definici6 
(Definition), szubszumci6 (Subsumtion), eredmeny (Ergebnis). Az "Obersatz"-ban - az 
ige felteteles m6djat hasznalva - lefektetik a vizsgaland6 követeles jogaIapjät, amely 
einevezese a polgari jogban: "Anspruchsgrundlage", a közjogban: "Errnächtigungs
grunglage", a büntetöjogban: "Straftatbestand". Ezutan ajogszabalyi tenyalhls vizsgala
ta következik. Itt minden tenyallasi elemet ki ke11 dolgozni, es definialni keIl 
(Definition). Mivel a törvenyek a fogalmaknak csak kis reszet definialjak - ezek az UD. 
legaldefinici6k -, a legtöbbet az igazsagszolgaltatas es a jogtudomany hatarozta meg. 
Csak e fogalmak tisztazasa utan lehet vizsgalni, hogy a jogszabaly elöfeltetelei az adott 
konkret esetben megval6sultak-e (Subsumtion). Ha szükseges, az elöfrasokat ill. egyes 
fogalmi meghatärozasokat is 6rtelmezni kell. Vegill az "Ergebnis" megfogalmazasa kö-
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vetkezik egyetlen kijelentö mondatban, megpedig ugy, hogy amennyiben az "Obersatz" 
feltevese helyesnek bizonyult, megismetlik a feltevest immar kijelentö m6dban; ameny
nyiben helytelennek bizonyult, tagadjak azt. 

II. A törvenyek ertelmezese 

Hagyomanyosan különbözö jogertelmezesi technikak leteznek. A sz6 szerinti ertelme
zes a norma szövegenek lehetseges ertelmere kerdez. A nyelvtani ertelmezes a nyelvtan 
szabalyai szerint elemzi a norma szöveget. A rendszertani ertelmezes a törvenyek ege
szenek rendszerebe helyezve vizsgaIja a jogszabalyt. A genetikus vagy törteneti ertel
mezes a norma keletkezesenek körülmenyeire, illetve a törtenelem lefolyasara, politikai 
es szocialis fejlOdesre vezet vissza. A teleo16giai ertelmezes pedig a jogszabaly ertelmet 
es celjat kutatja (telos). 

Az ertelmezesi m6dszerek között nem all fenn rangsor, viszont az alkotmany elsOd
legessege a jogszabalyi hierarchia folytan ervenyesül. Itt különösen fontos az uno 
alkotmanykonform ertelmezest szem e!ött tartani. A Szövetsegi Alkotmanybfr6sag azert 
fejlesztette ki az alkotmanykonform jogertelmezes rendszeret, mert ennek hianyaban 
egy törvenyt akar alkotmanyellenesen, akar alkotmanyhüen is lehetne ertelmezni. Ennek 
elkerülese erdekeben mindig annak a jogertelmezesnek kell ervenyesülnie, amely alap
jan a törveny alkotmanykonform marad. 

Mindezekhez jarul meg az eur6pai jogi ertelmezes, hiszen a tagaIlamoknak nemzeti 
joguk ertelmezese soran szamos eur6pai jogi elöfrast is figyelembe keIl venniük. 

A törvenyalkot6 aItal tUlsagosan szelesre hagyott tenyallasokat a teleo16giai reduk
ci6 segitsegevellehet leszükfteni. Ezt alkalmazzak peldaul a munkajog területen akkor, 
amikor egy jogi norma ertelmezese soran a munkavalla16 gazdasagi függöseget es szo
cialisan vedelemre szoru16 helyzetet veszik figyelembe. 

Az ana16gia m6dszerevel ezzel szemben egy jogMzagot lehet betölteni. Vagyis jogi 
normak tenyallasait at lehet ültetni mas, nem szabalyozott, de hasonl6 tenyallasokra. 
Fontos viszont, hogy a büntetöjogban a vadlott terMre nem alkalmazhat6 ana16gia. 

Analunk is j6l ismert "argumentum a maiore ad minus", vagyis a többröl a keve
sebbre következtetes elvet a nemet jogban "Erst-Recht-Schluss" neven alkalmazzak. 
Ennek soran ket tenyaIlast azon elgondolas alapjan hasonlftanak össze, mely szerint egy 
meghatarozott tenyallashoz kapcso16d6 jogkövetkezmenynek rendszertani, logikai ala
pon egy masik, nem meghatarozott tenyallasra "aztan föleg" ("erst recht") ervenyesnek 
kelliennie. 

IIL A törvenyhozasi modszerek 

Vegül meg kell emliteni, hogy a törvenyhoz6 maga is alkalmaz bizonyos m6dszereket, 
amelyeket a jogalkalmaz6nak ismernie es megfelelöen hasznalnia keIl. 

Ilyenek peldaul a polgari jogban az olyan teljes pontossaggal meg nem hatarozott 
fogalmak, mint a j6hiszemüseg (Treu und Glauben) es forgalrni szokas (Verkehrssitte, 
BGB 242. §). Ezek segftsegevel a jogalkalmaz6nak marad nemi mozgastere, hogy az 
egyes, atlagost6l elter6 esetekre a jog keretei között megoldast talaljon. A közjogban 
hason16 m6dszer, hogy a jogalkot6 tägabb teret hagy a jogkövetkezmenyek merlegele-
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sere, ezaJtal a közigazgatas jobban figyelembe tudja venni az egyes esetek rendkivüli 
körülmenyeit. A büntetöjogban pI. az uno "Regelbeispiel"66 alkalmazasa jarul hozza a 
jogbiztonsaghoz es egysegesfti a törvenyek vegrehajtasat (pI. StGB67 69. §). 

F. A jogaszkepzes es az elhelyezkedesi lehetösegek 

I. Ajogaszkepzes 

A nemet jogaszkepzes az egyseges jogasz eszmenykepe alapjan törtenik. Mindazok, 
akik a klasszikus jogaszi szakmak egyiket szeretnek üzni minden nemet egyetemen 
ugyanabban a kepzesben reszesülnek. Ez a kepzes mindenjogterületet felöleI, es a bfr6i 
szakma szamara va16 felkeszitest veszi alapul, vegül viszont lehetsegesse teszi az eIhe
lyezkedest barmely jogi szakmaban. A kepzes ideje alatt csak korlatozott mertekü spe
cializaci61ehetseges. Ezen okoknak tudhat6 be, hogy ajogaszkepzes manapsag igen vi
tatott tema. Elöször is sokan es joggal hianyoIjak a nagyobb mertekü szakosodasi lehe
töseget, hiszen ez ma mar a joganyag összetettsege miatt elengedhetetlen. Tovabba ki
fogasoljak meg, hogy a jogaszkepzes soran elsödlegesen a bfr6i palyara keszftik fel a 
diakokat, a tökeletes bir6 eszmenykepere formalva, es csak ezutan, ebböI kiinduiva az 
egyeb jogi hivatasokra, annak ellenere, hogy manapsag a jogvegzettek nagy resze az 
ügyvedi hivatast vaIasztja.68 Egy kepzes, amely tovabbra is nagyreszt a bfr6i hivatasra 
keszit feI, es olyan fontos reszeket, mint pI. a szerzödesek szövegezese es ajogi tanacs
adas elhanyagol, figyelmen kivül hagyja a val6di igenyeket. 

ADRiG 5. § (1) bek. 1. mondata szerint az uno "Volljurist"69 kepzes ket reszböl epül 
feI. Els6 lepcsöfokkent tulnyom6reszt elmeleti jellegü tanuimanyokkal kezdödik vala
mely nemet egyetem jogi karan. Ezt követi a jogi elökeszitö szolgalat vagy joggyakorlat 
ideje, amelyet közkedvelten "Referendariat"-nak is neveznek. 

Az egyetemi tanulmanyok alapvetöen 4 evig tartanak, amely mellett lehetöseg van 
egy vagy több külf61dön eltöltött felevre iso A jogi tanulmanyok elsö resze az elsö jogi 
allamvizsgaval (Erste Juristische Staatsprüfung) zarul, amely a j ogaszkepzes meneteben 
betöltött jelentösege alapjan a magyarorszagi allamvizsganak megfeleltethetö, a vizsga 
konkret lefolyasaban, a megtanult joganyag visszaadasanak m6djaban viszont nagyban 
elter. 70 Az egyseges jogaszkepzes elönyei es hatranyai körül kialakult vita kapcsan fo-

66 "Regelbeispiel"-röl akkor beszelünk, ha a törveny adott büncselekmenyhez olyan tipikus peldäkat em
Ut, amelyek teljesülese eseten az elkövetövel szemben - a büntetesi kereten be!ül - sulyosabb büntetes szab
hato ki. Fontos, hogy egyreszt a jogalkalmazo nem köteles sem figyelembe venni, sem alkalmazni az amugy 
sem taxativ jelIegü peldäkat. Sulyos elkövetes eseten azonban lehetöseg van a törvenyben nem felsorolt kö
rülmenyek "Regelbeispiel"-kent valo alkalmazasara iso A ,,Regelbeispiel" tehat bünteteskiszabasi kateg6ria, 
amely hasznalatäban es gyakorlati jelentösegeben igen hasonl6 a magyar "minösitö körülmenyhez", elter vi
szont - mint elözöleg kifejtettük - kialakulasaban, dogmatikäjaban es kenyszerltö erej!§ben. 

67 Büntetö Törvenykönyv - Strafgesetzbuch, StGB. 
68 2009-ben több mint 150.000 jogasz jegyeztette be magat valamely nemet ügyvedi kamarähoz (Forras: 

Bundesrechtsanwaltskammer, http://www.brak.de. 2010.05.25.). Ezzel szemben a bfr6kent vagy ügyeszkent 
közszolgalati viszonyt teljesitök szama mindössze 20.100 körül mozog (Fomis: Bundesministerium für Justiz, 
http://www.bmj.bund.de. 2010.05.25.). 

69 "Volljurist"-nak nevezik az allamvizsgat es a szakvizsgat is sikeresen abszolvaltjogaszt. 
70 A nemet allamvizsga tulnyomo reszben jogesetek megolditsara alapozva, iritsban törtenik. 
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lyamatos beszedtema a kepzes megreformälasa. Ennek eredmenyekeppen peldaul a 
közelmUltban b6vftettek a tanulmanyok alatt törtenö szakosodas lehetöseget. fgy ma 
mar az elsö allamvizsga ket reszb61 a11, egyreszt az uno "Schwerpunktbereichprüfung"
b61, amelynek soran a hallgat6 egy altala vaIasztott szakterületen tesz vizsgat, masreszt 
a "Pflichtfachprüfung"-b6I, an1ely egy minden fontos jogterületet felölelö atfog6 zar6-
vizsga. Elöbbit az egyetem szervezi es ertekeli, ut6bbit az adott szövetsegi tartomany 
vizsgabizottsaga aIUtja össze esjavitja ki [DRiG 5. § (1) bek. 2. felmondat]. 

Ajövö egyik nafY kerdese, hogy a bachelor-master rendszert, amely az uno bolognai 
rendszer kereteben7 minden EU-s orszagban bevezetesre kerüIt, es a nemet felsöokta
tasban szamos vitahoz vezetett, ajogaszkepzesen is keresztill tudjak-e majd vinni. Ezen 
törekvesnek a jogi karok eddig sikeresen ellenalltak. 

Az elsö es masodik allamvizsga közötti joggyakorlatot, vagyis a "Referendariat"-ot 
altalaban közvetlenül a tanulmanyok befejezese utan kezdik ajogvegzettek, habar ez ~ 
idöbeli szoros egymasutanisag nem kötelezö. Az esetleges varakozasi idöt, amely bizo
nyos tartomanyokban a korhitozott szamu helyek miatt alakult ki, sokan hidaljak at pl. 
egy kül- vagy belföldön eltöItött LL.M. kepzessel72

• A ket eves joggyakorlati idöt a tar
tomanyi legfelsöbb bfr6sag szolgalataban töltik el, vele aIlnak szerzOdeses viszonyban, 
es töle kapnak fizetest. Igy biztositja a nemet aIlam a "Referendar"-ok szamara az anya
gi hatteret a ket eves kepzeshez, amely a nagy vagy masodikjogi allamvizsgaval (Große 
oder Zweite Juristische Staatsprüfung) zarul. A gyakorlati kepzes aDRiG Sb. § (2) bek. 
szerint különbözö jogi munkaterületeken törtenik, amelyek alkalmaval a joggyakornok
oknak lehetösegük nyilik a jogaszi szakma különbözö területeiröl tapasztalatokat gyüj
teni. A kepzes kötelezö allomasait 1) egy rendes bir6sagnäl polgari jogi ügyekben, 2) 
egy ügyeszsegen vagy büntetöbir6sagon, 3) egy közigazgatasi szervnel, 4) es egy ügy
vedi irodanal kell eltölteni. Egy tovabbi allomast, ahol szinten szakmai kepzesben keIl 
reszesülniük, szabadon valaszthatnak ki a joggyakornokok, ez akar killföldön is lehet. 
Mint mar emlftettük, mindezek alatt vegig a tartomanyi legfelsöbb bir6saggal allnak 
szerzödeses viszonyban. 

A jogtudomany területen a vegeredmenyeknek döntö jelentösegük van a kesöbbi 
szakmai elhelyezkedesnel. Az elsö es masodik allamvizsgan abszolvalt legalabb 
"vollbefriedigend,,73 eredmeny együttesen (ez az uno "Prädikatsexamina") megnyitja a 
kapukat a tudomanyos területen vegzett munka, a nagy (nemzetközi) ügyvedi irodak, a 
nemzetközi szervezetek es a közszolgalati jogviszony elött. 

IL Az elhelyezkedesi lehetösegek 

A j ogaszok lehetseges tevekenysegi területei szerteagaz6ak. A sok lehetöseg eredme
nyekeppen a jogaszok köreben a munkanelküliseg a maga kb. 3%-aval a többi szak-

7' A Bolognai Nyilatkozat alapjän: "Az europai felsöoktatasi terseg, Europa oktatasi minisztereinek közös 
nyilatkozata, Bologna, 1999. junius .19." 

72 Az LL.M. vagy LLM egy posztgradualis k6pzes, amely az angol "Master of Law" kifejezes röviditese. 
Az egyetemek különbözö LL.M. programokat hirdetnek meg az altalanos k6pzestöl a specialisig (gazdasagi, 
penzügyi, europai jog), amelyek idötartama kettö es negy felev között mozog. A k6pzesben valo reszvetelhez 
altalabanjogi, egyes esetekben egyeb diploma szükseges. 

73 Ez a magyar "közepes" es ,Jo" oszta!yzat között helyezkedik e1. 
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makhoz kepest igen alacsony. 2006-ban kb. 6000 jogasz jelentkezett a munkaügyi hiva
talmi! (Agentur für Arbeit) munkanelkülinek.74 

1. A bir6 

Mint az e16zöekben mar emlitettük, a jogaszkCpzes alapvet6en a bir6i hivatassal 
szemben tamasztott követe1menyekre epft. Igy minden "Volljurist" rendelkezik a bir6i 
tevekenyseg ellatasahoz szükseges kCpesitessel DRiG 5. §. PaIyajat altalaban közvetle
nili a masodik aIlamvizsga utan kezdi meg. Az egyseges jogaszkepzes eredmenyekep
pen meg pI. több eves ügyvedi gyakorlat utan is lehetseges a szakmai vaItas. 

A felel6ssegteljes, öna116 munka es a köztisztviselöi viszony elönyei kedvelt mun
kaltat6va teszik az igazsagszolgaltatast. A GG 97. Cikke es aDRiG 25. §-a alapjan a bf
r6i függetlenseg magaba foglalja a szakmai es szemelyes függetlenseget. A bfr6i dönte
seket nem befolyasolhatja pI. az igazsagügyi rniniszterium, es nem tartoznak felettesük 
szolgaIati felügyelete ala (Dienstaufsicht). Szemelyes függetlensegük abban nyi1vanul 
meg, hogy a bir6k a haromeves pr6baidö Iejarta utan elmozdfthatatlanok (unkündbar), 
tovabba akaratuk ellenere nem lehet 6ket athelyezni. tgy ez tulajdonkeppen egy egesz 
eletre sz616 kinevezes. Ez a közszolgaIatijogviszony egy sajatos formaja, amelyre resz
ben a köztisztvise16kre vonatkoz6 szabalyok (Beamtenrecht) vonatkoznak. A birak 
nagyreszt önaI16an hatarozhatjak meg hivatali munkarendjüket, igy megilleti öket pI. az 
otthon dolgozas joga. Ezeknek megfele16en a bir6i hivatas a csaladdal is j61 összeegyez
tethetö szakmanak minösül. 

2. Az ügyesz 

Az ügyeszi hivatast sok tekintetben szorosan a bir6i mintajara alakitottak ki. Az 
ügyeszsegek a tartomanyi bfr6sagokhoz rendelve müködnek. Nemely tartomanyban (pI. 
Bajororszag) rendszeres atjaras, s6t csere all feIm a bfr6i es ügyeszi kar között. A bir6k
t61 elteröen az ügyeszek nem elveznek függetlenseget, a felettes ügyesz utasithatja az 
egyes ügyekben öket, teMt az ügyeszek felettesük szolgalati felügyelete ala tartoznak. 

Az ügyesz az igazsagszolgaItatasban vaI6 eljarasa soran semleges, teMt egyarant el
jar a vadlott terhere es javara. Ennek soran öna1l6an nyomozhat, azaz pI. a tanukat, a 
gyanusitottat kihallgathatja, altalaban viszont a nyomozas jelentös reszet a rendörsegre, 
vamügyi es ad6ügyi nyomoz6kra bfzza. 

Az ügyeszeknellenyeges, hogy megbfzhat6 döntökepesseggel rendelkezzenek, aka
ratukat hatekonyan ervenyesfteni tudjak, es terhelhetöek legyenek. Ezen ut6bbi különö
sen fontos, mive1 jelenleg az ügyek növekvö szama es sürgössege miatt az ezzel aranyo
san nem gyarapod6 szemelyzetre egyre magasabb munkaterheles Mrul. 

3. Azügyved 

A "Volljurist"-ok jelent6s resze az ügyvedi szakm3.i valasztja. A jogi egyetemet 
vegzettek 80%-a dolgozik öna116 vagy alkalmazott ügyvedkent. 

Nemetorszagban a magyarorszagihoz hasonl6an egyseges ügyvedi retegrel beszel
hetünl(. Eszerint - elteröen pl. az angol rendszertel - ügyvedek vegzik a jogi tanacsadast 

74 Perspektiven fiir Juristen 2010, e-fellows.net wissen, 2009,21. 
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es az ügyfelek kepviseletet egyanint. Az ügyvectek alapvetöen szabad foglalkozasukent 
gyakoroljak tevekenysegüket. Ehhez jelentkezniük keIl valamelyik nemet ügyvedi ka
marahoz, amelyhez szakmai felelössegbiztosftas szükseges, ezutan bejegyzik 6ket a bi
r6sagoknal vezetett ügyvMi listaba. Erdekesseg, hogy a Szövetsegi Legfelsöbb Bfr6sag 
elött polgari ügyekben csupan neMny igen nagy tapasztalattal rendelkez6 ügyved lephet 
föl, akik külön listan szerepelnek. Az ügyvedek valaszthatnak, hogy önal16an, esetleg 
egy közepesen nagy vagy egy nemzetközi ügyvecti irodamU alkalmazottkent szeretnek 
vegezni tevekenysegüket. 

Az ügyvect csak a sajat ügyfeleit kepviseli es az ö erdekeit köteles szem elött tartani. 
Egy masik ügyfel egyidejü kepviselete ugyanabban az ügyben kifejezetten tilos. A jogi 
tanacsadasr61 sz616 törvenybö175 kifoly61ag az ügyvectek sokaig kvazi tanacsadasi 
egyeduralommal rendelkeztek. 2008. jUlius elseje 6ta ezt nagyban korlatozza viszont a 
jogi szolgaltatasr61 sz616 törveny76. Eszerint bizonyos kikötesek mellett pI. fogyaszt6-
vectelmi központok, szakszervezetek vagy az ügyvedi kamaranal nem bejegyzett teljes 
jogujogaszok is vegezhetnek tanacsad6 tevekenyseget. 

Az egyes jogterületek egyre növekv6 komplexitasa az ügyvectek egyre nagyobb 
mertekü specializal6dasat követeli meg. Erre az egyik legjobb lehetöseg egy szakjogaszi 
kepzesben val6 reszvetel es az ehhez tartoz6 vizsga letetele. Ezzel az ügyved megszerzi 
az adottjogterület szaIgogasza (Fachanwalt) clmet.· 

4. A közjegyzö 

A közjegyz6i hivatas tartomanyonkent jelent6s különbsegeket mutat. NeMny tarto
manyban fMllasu közjegyz6k müködnek [hauptberuflicher (Amts-)Notar], akik vagy 
köztisztviselökent (Beamter) vagy öna1l6an (Selbständiger) gyakoroljak a közjegyzöi 
tevekenyseget. Ehhez a közjegyz6jelölteknek (Notarassessor) meghatarozott ideig egy 
tapasztaltabb közjegyzö mellett kell tevekenykedniük, amely szolgalat nemet elneveze
se "Anwärterdienst" . 

Mas tartomanyokban viszont a közjegyzöi feladatot szabadfoglalkozasu ügyvedek 
vegzik. Ehhez ältalaban elMeltetel, hogy az uno "Anwaltsnotar" legalabb 5 eve az ügy
vedi kamaranal bejegyzett ügyved legyen, es legalabb 3 eve azon a települesen vegezze 
f6tevekenyseget, ahol közjegyzökent szeretne müködni. 2011-töl ehhez egy kiegeszitö 
közjegyzöi szakvizsga letetele is szükseges lesz. 

Függetlenül att61, hogy a közjegyzök milyen formai keretek között vegzik munkaju
kat, feladataik tartalmilag nagyreszt a tärsasagi, ingatlan-, csalad- es öröklesi jog terüle
ten val6 közhitelesitesböl (öffentliche Beurkundung) es szerzödesalkotasb61 
(Vertragsgestaltung) allnak. 

5. Elhelyezkedesi lehetösegek a gazdasagban es egyesületeknel 

A fenti klasszikus jogi palyak mellett a jogaszoknak szamos mas területen is lehetö
segük van az elhelyezkedesre, ilyenek pI. a bankok, egyesületek es biztositasi tarsasa
gok, de a vallalkozasi tanacsad6k es a könyvvizsga16i irodak is gyakran alkalmaznak 
j ogaszokat. 

75 Jogi tanacsadisr61 sz616 törveny - Rechtsberatungsgesetz, RBerG. 
76 Jogi szolgaItamsr61 sz616 törveny - Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG. 
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a) A "Syndikus" 
A "Syndikus"77 vagy "Syndikusanwalt" egy ügyved, aki egy nem ügyved munkalta

t6mil (pI. vallalat, egyesület, alapftvany) alkalmazottkent vegzi tevekenyseget. Emellett 
adott esetben praktizalhat tovabb önaI16 ügyvMkent. Idöközben a bir6i gyakorlat is bi
zonyos tekintetben az ügyvMi hivatassal egyenrangu formakent ismeri el a syndikusi 
tevekenyseget. A Syndikus rendszerint gazdasagi jogi kerdesekben lätja el tamieesal 
munkaad6jat, igy a vMjegy- es szerzöi jogi probIemakt61 kezdve a biztosftasi kerdese
ken, szerzödesek megkötesen es eIlenörzesen at egeszen a felelössegi jogi kerdesekig, 
vagy akar kartelljogi probU:makban vallalatfelväsärlas es eladäs eseten. A nagyvallalat
oknal gyakran foglalkoztatjak öket a szemelyzeti, ad6zäsi osztalyokon es a szabadalmi, 
vedjegy-, lieenereszlegeken iso Az ügyvedekre vonatkoz6 szövetsegi rendeleCs alapjan 
viszont nem kepviselhetik munkaad6jukat olyan bfr6sag es valasztott bir6sag elötti elja
rasban, ahol az ügyvedi kepviselet kötelezö. Ahol ez nem kikötes, ott minden tovabbi 
nelkül eljarhat a Syndikus anwalt is [BRAO 46. § (2) bek]. 

b) A "Justiziar" 
A "Justiziar" egy hivatali vagy alkalmazott jogi tanaesad6.79 Gyakran a hivatalok, 

egyetemek, egyesületek es vallalatok jogi osztalyanak vezetöjekent vegez szerteagaz6 
jogi munkät. Minden jogi vonatkozasban elhitja tanaeesal az alkalmaz6 szervezetet, in
tezmenyt. Feladata a jogi problemakat meg azelött felismerrli es orvosolni, mielött ezek 
igazan komoly következmenyekkel jarnänak A Justiziar kepviselheti az alkalmaz6 
szervet bir6sagi es bir6sagon kivüli ügyekben egyarant, a Syndikussal ellentetben ö vi
szont kizar61ag esak az alkalmaz6j a szamara vegezheti tevekenyseget. 

6. Elhelyezkedes hivataloknal, a politikaban, nemzetközi szervezeteknel 

A jogaszok szamara az allamigazgatäsban, a politikaban szövetsegi, tartomanyi es 
önkormanyzati szinten, a nemzetközi intezmenyeknel, szervezeteknel valtozatos lehetö
segek Idmilkoznak A klasszikus hivatali tevekenysegek mellett a következök jöhetnek 
sz6ba: 

- partok, frakei6k, orszaggyiiles hivatala, 
- szövetsegi hivatalok, mint pI. a szövetsegi versenyhivatal vagy a nemet Szövet-

segi Bank., Szövetsegi Hirközlesi SzolgaIat, a szövetsegi miniszteriumok (pI. 
igazsagügyi miniszterium, pellZÜgyminiszterium stb.), diplomaciai szolgalat, 

- az Eur6pai Uni6 intezmenyei (Parlament, Bizottsag, Tanaes), az ENSZ es ennek 
szamos mellekszervezete, nem kormanyzati szervezetei, 

- de az egyhazak es ezek karitativ szervezetei iso 

7. Elhelyezkedesi lehetösegek az oktatas es kutatas területen 

A jogvegzettek szamara fennall a lehetöseg, hogy tanulmanyaik befejezese utan to
vabbra is az egyetem keretein belül tevekenykedjenek, erre leginklibb tudomanyos mun-

77 A magyarorszagi jogtanacsos vagy jogi elöado foglalkozasra a Nemetorszagban ket egymastol elterö 
elnevezes letezik, a "Syndikus" es a "Justiziar". 

7S Az ügyvedekre vonatkozo szövetsegi rendelet - Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO. 
79 CREIFELDS: Rechtswörterbuch, 19. Auflage 2007. 
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katarskent doktori disszertaci6juk kidolgozasa alatt kerül sor. Ezutan csak kevesen ma
radnak az oktat6i palyan, amelyhez rendszerint a doktori cfm megszerzese es habilitaci6 
szükseges. A habilitaci6 utan az egyetemi tanar altalaban egy masik egyetemjogi karan 
folytatja oktat6i munkajat, amihez egy uno felkeres (Ruf) szükseges. 

Összejoglaliis 

Bar e tanulmany celja a nemet jogrendszer bemutatasa, nem pedig a nemet es magyar 
jogrendszer összehasonlitasa, megis szeretnenk összegzeskent felhfvni a figyelmet a ket 
jogrendszer hasonl6sagaira, különbsegeire es ezeknek okaira. A nemet es a magyar jog 
alapjaiban, szamos jelentös tulajdonsagabal1, jogintezmenyeben hasonl6, megis megfi
gyelhetök jelentös es kevesbe jelentös különbsegek. 

Jogi hagyomanyaiban, jogcsaladbeli elhelyezkedeseben nagyon hasonl6 a ket jog
rendszer. Elengedhetetlel1 viszol1t felhivl1i a figyelmet arra, hogy ezek elsösorban abMI 
szarmaznak, hogy a magyar jogfejlödes, jogtörtenelem soran szamos nemet jogelv, jog
filoz6fiai iral1yzat es ezaltal kesz jogi intezmeny, szabalyozas atvetele törtent. Ezek a 
ket orszagban sokszor hason16, masszor különbözö utakol1 fejlödtek tovabb, aminek 
eredmenyekeppen a ket jogrendszer együttes vizsgalata soran egy alapvetöen hasonl6, 
megis valtozatos különbsegekkel tarkftott kepet kapunk. 

A különbsegek forrasa elsösorban az, hogy a Nemet Szövetsegi Köztarsasag egy de
centralizalt, föderativallam, ezzel szemben a Magyar Köztarsasag centralizaltan mükö
dik. Ebböl kifoly6lag többek között a bfr6sagi rendszer felepftese, a jogforrasok, oktatas 
es elhelyezkedes teren figyelhetök meg különbsegek. Jelentös elteresek ad6dnak meg a 
ket orszag mereteböl, amelyek ajogforrasok, törvenyek szamaban, jogszabalyok reszle
tessegeben, igazsagszolgaltatasi agak (lasd pI. penzügyi igazsagszolgaltatas) tagoltsaga
ban vezetnek különbsegekhez. 

A nemet jog reszletes kidolgozottsaga, fejlettsege es folyamatos fejlesztese miatt az 
egyre bövülö eur6pai jogi szabalyozasok mellett, ma is fontos hatast gyakorol mas or
szagok, köztük Magyarorszag jogrendszerere, jogi fejlödesere iso Ezen okokMl a nemet 
joggal val6 foglalkozas, a nemetjogrel1dszer tanulmanyozasa megeri a belefektetett idöt 
es faradtsagot. 

DETLEV W. BELLING - TÜNDE SZÜCS 

Einführung in das deutsche Recht 

(Zusammenfassung) 

In der vorliegenden Abhandlung geben die Autoren einen konzentrierten Überblick über 
die wesentlichen Merkmale des deutschen Rechts. Es wird in den Zusammenhang der 
europäischen Rechtstradition gestellt und die Schwierigkeit, aber Notwendigkeit einer 
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verständlichen Rechtsprache deutlich gemacht. Im Anschluss wird die Einteilung der 
Rechtsordnung in Privatrecht und öffentliches Recht dargestellt sowie ihre Bedeutung 
erläutert. 

Wesentliches Merkmal einer jeden Rechtsordnung ist zudem ihre Gerichtsbarkeit 
mit den Organen der Rechtspflege. Welches Recht und wie die Justiz es anwendet, wird 
im darauffolgenden Abschnitt beschrieben. Schließlich dürfte vor allem die noch 
studierenden Kommilitoninnen und Kommilitonen interessieren, wie die juristische 
Ausbildung in Deutschland ausgestaltet ist und welche Berufsbilder sich eröffnen. 

Gegenstand der Abhandlung ist die Darstellung des deutschen Rechtssystems, aber 
nicht der Vergleich mit dem ungarischen Recht. Für den ungarischen Juristen erschlie
ßen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum eigenen Recht von selbst. Das 
deutsche und das ungarische Recht ähneln sich hinsichtlich ihrer Grundlagen, ihrer 
Rechtsinstitute und auch sonst haben sie vieles gemeinsam; gleichwohl sind deutliche, 
aber auch weniger deutliche Unterschiede zwischen bei den Rechtssystemen festzustel
len. 

Im Grunde genommen haben sie Gemeinsamkeiten in ihren Rechtstraditionen und in 
ihrer Stellung im System der Rechtsfamilien. Zahlreiche Prinzipien, rechtsphilosophi
sche Erkenntnisse, Rechtsinstitute und Regelungen wurden im Laufe der ungarischen 
Rechtsentwicklung dem deutschen Recht entnommen. Jene haben sich in den beiden 
Ländern manchmal auf ähnlichen, manchmal aber auch auf anderen Wegen weiterent
wickelt. Durch die Analyse der beiden Rechtssysteme entsteht ein grundSätzlich ver
wandtes, jedoch mit Variablen gefarbtes Bild. 

Der Grund für die Unterschiede liegt vor allem darin, dass die Bundesrepublik 
Deutschland ein dezentraler, föderativer Staat ist. Demgegenüber ist die Republik Un
garn als Zentral staat aufgebaut. Dadurch sind Abweichungen im Aufbau der Ge
richtsbarkeit, bei den Rechtsquellen, in der juristischen Ausbildung und bei den Berufs
bildern festzustellen. Auch die unterschiedliche Größe bei der Länder bewirkt, dass die 
Regelungsdichte, d. h. die Zahl der Rechtsnormen und ihre Ausführlichkeit sowie die 
Differenzierung der Gerichtsbarkeit in Deutschland höher sind (siehe z. B. Finanzge
richtsbarkeit). 

Neben dem europäischen Recht beeinflusst das deutsche Recht heute noch die Fami
lie des kontinentalen Rechts, zu dem auch das ungarische Recht gehört. Der Einfluss er
klärt sich nicht bloß durch die wirtschaftliche Kraft Deutschlands, sondern vor allem 
aus dem präzisen und ausgereiften Charakter und der dogmatischen Durchdringung des 
deutschen Rechts, das sich - trotz historischer Brüche - im 20. Jahrhundert konstant 
entwickelt hat. Es ist durch die Überwindung des nationalsozialistischen Regimes im 
Dritten Reich und des kommunistischen Regimes in der DDR gereift. 

Aus diesen Gründen lohnt es, das deutsche Recht zu studieren. Die Juristische Fa
kultät der Universität Szeged hat seit etlichen Jahren die verdienstvolle Aufgabe über
nommen, ihren Studenten das deutsche Recht zu vermitteln. 
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