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GESCHIEDENIS EN INSTITUTIES VAN HET ROMEINSE RECHT

Na 100 jaar het nieuwe Hongaarse standaardwerk over het Romeinse recht

Dit tekstboek vervangt en ontwikkelt het oude handboek over het Romeinse recht geschreven door Róbert Brósz en Elemér Pólay, voor het eerst gepubliceerd in 1974. Dit nieuwe tekstboek overtreft niet alleen de vorige versie, maar tevens het handboek in twee delen van Kálmán Személyi uit 1941. In zijn gedetailleerde uitwerking van de continuïteit van het Romeinse recht kan het werk alleen vergeleken worden met het klassieke werk van Tamás Vécsey, waarvan de laatste editie uit 1907 stamt.
In het boek worden, zoals de titel aangeeft, de geschiedenis en de instituties van het Romeinse recht beschreven. Het geschiedkundige deel van het werk behandelt niet alleen de staatkundige organisatie en de rechtsbronnen van het oude Rome, maar volgt daarnaast nauwkeurig de voortdurende aanwezigheid van het Romeinse recht in verschillende hedendaagse rechtssystemen.

De structuur van het boek is als volgt:

	Geschiedenis en continuïteit van het Romeinse recht
	Procesrecht inclusief een schets van het strafprocesrecht

Personen- en familierecht
Goederenrecht
Verbintenissenrecht inclusief een schets van het verband met het publieke strafrecht
Erfrecht

Het handboek bevat een uitvoerige bibliografie van een paar honderd titels, alsmede drie indices met bronnen, onderwerpen en namen, met meer dan 3000 trefwoorden.

Moderne methoden toegepast
De auteurs hebben een traditioneel Hongaarse methode toegepast die gekenmerkt wordt door een uitgebreide, heldere stijl alsmede het systematisch tussenvoegen van bronnen in de tekst, zowel in het Latijn als in de Hongaarse vertaling. Het referentiesysteem is echter geoptimaliseerd, doordat meer dan 2100 verwijzingen in de marge zijn opgenomen. De onderwerpen die in de 60 hoofdstukken van het boek worden besproken, zijn ondergebracht in een hiërarchische structuur van tien niveaus. Het consistente gebruik van de rijke typografie, gebaseerd op de meest recente systemen, maakt het de lezer eenvoudiger snel iets op te zoeken, of de kern van een onderwerp te bestuderen.

Evenwichtige behandeling van het materiaal
De auteurs behandelen het Romeinse recht als basis van hedendaagse rechtssystemen. Het tekstboek analyseert zeer gedetailleerd de invloed die het Romeinse recht vanaf de Middeleeuwen tot nu gehad heeft in de meeste Europese landen en in overzeese gebieden, zoals de Verenigde Staten. Het is de eerste keer, zelfs op internationaal niveau, dat de continuïteit van het Romeinse recht gepresenteerd wordt op een beknopte, en tegelijkertijd rijk gedocumenteerde manier. Het boek analyseert ook de overleving en ontwikkeling van een aantal fundamentele rechtsinstituties, waardoor de lezer zowel uit het materiaal over de rechtsinstituties als uit de zelfstandige hoofdstukken van de vijf dogmatische delen zich een beeld kan vormen over de continuïteit van het Romeinse recht.
Belangrijke vernieuwingen zijn ook te vinden in de beschrijvingen van de dogmatiek van het Romeinse recht zelf, die, hoewel in overeenstemming met de bronnen, op een moderne, systematische manier worden gepresenteerd. De auteurs hebben het accent gelegd op het verschaffen van exacte definities van verschillende rechtstermen en veel aandacht besteed aan het uiteenzetten van de dogmatische, karakteristieke eigenschappen en de sociale achtergrond van uiteenlopende rechtsinstituties. Termen zoals ‘schade’, ‘aansprakelijkheid’, ‘rechtsgeldigheid’ en andere fundamentele rechtstermen die van belang zijn voor de hedendaagse jurist, worden vanuit een andere hoek belicht.

Voor wie dit boek van waarde is

De negende uitgave van het handboek, tevens referentiewerk, van András FÖLDI en Gábor HAMZA is een nuttig en waardevol werk voor
	Rechtenstudenten die zich verdiepen in disciplines zoals ‘Romeinse rechtsgeschiedenis’, ‘Romeins privaatrecht’, en ‘vergelijkende rechtsgeschiedenis’. Het boek beantwoordt vragen die traditioneel door studenten als gecompliceerd worden ervaren.
	Juristen die de intentie hebben om hun werk op een hoger niveau van professionele vaardigheid te brengen. In dit werk zullen zij een compacte juridische encyclopedie vinden die hen bijstaat in het oplossen van zowel theoretische als praktische problemen.

Studenten en wetenschappers in de geschiedenis en klassieke filologie, en in het algemeen iedereen die geïnteresseerd is in Romeinse geschiedenis, geschiedenis van de Romeinse staat, Romeins recht en de invloed daarvan op de ontwikkeling van onze hedendaagse beschaving.
	Iedereen die behoefte heeft aan een handboek dat grote segmenten van het Romeinse recht en de geschiedenis van het moderne privaatrecht beslaat, en een werk zoekt dat daarnaast gebruikt kan worden als een compacte encyclopaedie van algemene rechtscultuur en haar meertalige vocabulaire.
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