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Megjelent Földi András és Hamza Gábor „A római jog története és institúciói” c.
művének 17. átdolgozott és bővített kiadása
Földi András és Hamza Gábor „A római jog története és institúciói” c. műve, amelyet 1996ben megjelent első kiadása óta mind tankönyvként, mind kézikönyvként használnak
joghallgatók és végzett jogászok, 2012 szeptemberében immár tizenhetedik, átdolgozott és
bővített kiadásban jelent meg.
A mű az 1974-ben kiadott Brósz Róbert – Pólay Elemér-tankönyv hagyományait folytatva és
jelentősen továbbfejlesztve mutatja be a római jogot és annak továbbélését Európában,
valamint az Európán kívüli államok jogrendszerében a középkortól napjainkig.
A tankönyv és kézikönyv formailag a tizenhetedik kiadásban is hű maradt a korábbi kiadások
közérthető és világos nyelvezetéhez és áttekinthető szerkezetéhez: a mű a ma elfogadott
institúció-rendszerhez híven – a római jog külső történetének és továbbélésének bemutatását
követően – tárgyalja az eljárásjog, a személyi és családjog, a dologi jog, a kötelmi jog,
valamint az öröklési jog római kori intézményeit. A római magánjog széleskörű bemutatásán
kívül a szerzők külön figyelmet szenteltek a modern büntető eljárásjogot és a büntetőjogot
megalapozó római kori forrásokra.
A szerzők a római jog történetének és institúcióinak hagyományos bemutatásán túlmenően
továbbra is kiemelten törekedtek arra, hogy a római jogot a modern jogok alapjaként
mutassák be; ennek érdekében a mű 16. kiadásának szövegét számos érdekes és igen aktuális
kutatási eredménnyel egészítették ki.
A tankönyv és kézikönyv 17. kiadásában tartalmazott új kutatási eredmények közül
kiemelendő Francisco de Vitoria (1483/1493 – 1546), a modern nemzetközi jog egyik
megalapozójának tekintett spanyol filozófus, teológus és jogtudós munkáságának, így
különösen az ókori római jogtudósok művein alapuló ius inter gentes tanának bemutatása. A
műben továbbá számos utalás található Filippo Briguglio Gai codex rescriptus in Bibliotheca
capitulari Ecclesiae cathedralis Veronensis című (Firenze, 2012.) művére.

A mű kiemelt aktualitását jelzi, hogy választ keresve az elmúlt években már több országban is
előtérbe kerülő plágium-kérdésre, bemutatja a modern jog plágium konstrukciójának,
valamint a római jogban ismert lex Fabia de plagiariis kapcsolódási pontjait, azok
összefüggését és eltéréseit.
A mű szerzői megkülönböztetett figyelemmel vannak továbbá az új Ptk 2012-ben közzétett
ún. Bizottsági Javaslat rendelkezéseire és aktualitására, külön is kiemelve a jogi személyekre
vonatkozó és a Ptk-ba felvételre kerülő társasági jogi normaanyag sajátosságait.
Bár a Földi–Hamza-tankönyv alapmű mindazon joghallgató számára, aki alaposan fel akar
készülni a római jog alapvizsgára; a mű kézikönyvként hasznosítható minden olyan jogász
által, aki munkáját magas fokú szakmai igényességgel kívánja végezni tekintettel arra, hogy a
könyv mind a jogirodalom, mind pedig a jogi praxis és a bírói gyakorlat által hivatkozási
alapként elfogadott. A művet ajánljuk végezetül azoknak a történészeknek és klasszikafilológusoknak, továbbá általában a történelem iránt érdeklődőknek, akik az ókori római állam
és jog történetét, valamint a római jognak a modern civilizáció fejlődésére gyakorolt hatását
kívánják tanulmányozni.

