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ISTORIA ŞI INSTITUŢIILE DREPTULUI ROMAN

Cel mai important manual al dreptului roman
în limba maghiară în ultimii 100 de ani

Această operă a fost scrisă în baza manualului — dovedit foarte util în practică — a lui Róbert BRÓSZ şi Elemér PÓLAY, editat prima dată în 1974. Autorii au păstrat ideile conţinuite de vechiul manual, dar i-au mărit substanţial volumul (cu cca. 70%) reconsiderând de asemenea şi conţinutul. Astfel manualul lui András FÖLDI şi Gábor HAMZA depăşeşte — în privinţa intinderii — manualul de două volume al lui Kálmán SZEMÉLYI, publicat în 1941, iar in ceea ce priveste tratarea amănunţită a perenitaţii dreptului roman acesta poate fi comparat numai cu opera de valoare clasică a lui Tamás VÉCSEY, a cărei ultima ediţie a apărut în 1907.
După cum arată şi titlul, cartea prezintă istoria şi instituţiile dreptului roman. Partea istorică însă tratează nu numai sistemul statului roman şi izvoarele juridice, ci prezintă în mod amănunţit şi perpetuarea dreptului roman până în zilele noastre. Expresia «instituţii» înseamnă materia de învătământ clasică şi sistemul dreptului roman privat, care s-a păstrat şi în codurile civile moderne. Astfel, structura manualului este următoarea:

	Istoria exterioară şi persistenţa dreptului roman

Dreptul procedural (cu o anexă dedicată dreptului procedural penal)
Dreptul persoanelor şi dreptul familiei
	Drepturile reale
Dreptul obligaţional (cu o anexă dedicată dreptului penal)
Dreptul succesoral (de moştenire)

Cartea este completată de o listă detailată a surselor şi a bibliografiei, cuprinzând sute de poziţii, grupată tematic, precum şi de un indice de izvoare, onomastic şi tematic cu cca. 3000 de titluri.


Metode moderne

Autorii au păstrat metoda confirmată şi unică pe plan internaţional a manualului BRÓSZ—PÓLAY, caracterizată pe lângă o compunere clară, aproape narativă, şi prin includerea sistematică şi organică în text a fragmentelor de izvoare citate în latină şi în traducere maghiară. S-a păstrat sistemul numerelor de margine care uşurează şi referinţele încrucişate, dar în noul manual s-a înnoit structurarea sistematică a materialului, acesta fiind expus într-un sistem ierarhic de titluri cu 10 nivele. Aspectul tipografic a devenit, şi el, mai diferenţiat şi consecvent.


Noi rezultate ştiinţifice

Autorii s-au străduit în mod deosebit, ca să prezinte dreptul roman ca şi fundament al dreptului moderne. În acest scop cartea tratează foarte amănunţit păstrarea şi persistenţa dreptului roman, respectiv istoria influenţei acestuia asupra dreptului multor ţări europene şi din afara Europei, din evul mediu până în zilele noastre. Autorii îşi publică pentru prima dată — într-o formă foarte concisă — rezultatul muncii lor de cercetare de mai mulţi ani. Prezentarea atat de cuprinzătoare şi în acelaşi timp amplu documentată a persistenţei dreptului roman se face pentru prima data şi pe plan internaţional. În carte se face o analiză profundă privind păstrarea şi persistenţa istorică a fiecărei instituţii a dreptului roman, atât în legătură cu instituţiile tratate, cât şi in cele cinci capitole sine stătătoare relative la persistenţă care încheie părţile substantiale cuprinzând normele «instituţionale»
Inovaţiile contextuale nu se limitează la prezentarea păstrării dreptului roman. Autorii au considerat ca o sarcină importantă este aceea de a prezinte dogmatica dreptului privat roman într-un sistem modern, dar în concordanţă cu izvoarele. Un accent mai deosebit a primit definirea precisă a noţiunilor juridice şi relevarea esenţei dogmatice, precum şi a bazei sociale ale instituţiilor juridice. Cartea tratează intr-un mod inedit problemele pricinuirii de daune, a responsabilităţii, a validităţii şi a producerii de efecte, precum şi o serie de alte probleme care sunt importante şi interesante şi pentru cei care studiază dreptul modern. Pe lânga acestea, cartea înbogăţeşte cunoştinţele cititorului cu nenumărate curiozităţi de istorie a culturii şi a limbii latine.


Cui şi de ce este utilă această carte?

Manualul lui András FÖLDI şi Gábor HAMZA este un ajutor necesar pentru:

	Studenţii de la facultăţile de drept care vor să se pregătească temeinic pentru examenul de drept roman, fiindcă primesc răspuns la întrebările care se pun în cursul studierii şi care, conform experienţei, întâmpină greutăţi;
	Acei juristi care doresc să-şi desfăşoare munca profesională cu o exigenţă de un nivel ridicat, deoarece în această carte — precum într-o mică enciclopedie juridică — vor găsi puncte de sprijin pentru rezolvarea celor mai diverse probleme teoretice şi practice;


	Acei istorici şi fi1ologi clasici şi acelora care în general se interesează de istorie, care doresc să studieze istoria statului roman antic şi istoria dreptului acestuia, precum şi influenţa dreptului roman asupra dezvoltării civilizaţiei moderne;
	Acei care au nevoie de un tratat care, pe lângă faptul că prezintă, în mod integral domeniile dreptului roman, respectiv domeniile însemnate ale dreptului civil modern — prin folosirea indicelui tematic, şi prin bogăţia datelor — poate fi folosită ca o mică enciclopedie a culturii juridice şi ca un dicţionar juridic poliglot.
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