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„Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén,
a szépség új birodalma,
új értelmi és érzelmi törvényekkel.”
(Kosztolányi Dezső: A tíz legszebb szó)

Bevezetés és fogalom-meghatározások
A jog megnyilvánulásának eszköze a nyelv. Mivel a jog Európában a közösségi jog
megjelenéséig, a nemzetközi szerződések kivételével, a szabályozó állam szabályozni
kívánt élethelyzeteire adott sajátos, kötelező érvényesülést kívánó választ, szorosan
kötődött

az

egyes

államok

sajátosságaihoz,

társadalmi

berendezkedéséhez,

hagyományaihoz, kultúrájához.1 Ezeket a sajátosságokat tükrözik az egyes nemzeti
jogi nyelvek is. Az európai szabályozás nagy kihívása, hogy különböző jogi
hagyományokkal rendelkező államok, illetve azok állampolgárai vonatkozásában kell
olyan szabályokat alkotnia, amelyek érvényesülési területük egészén képesek
megfelelően rendezni az élethelyzeteket. Peer Zumbansen, Teubner gondolatait idézi
a Semantics of European Law című tanulmányában, amikor azt írja, hogy ha
egyáltalán van bármiféle értelme a transznacionális, nemzetközi, vagy globális jogok
kifejezéseknek, akkor az az, hogy kimozdítják gondolkodásunkat az eddig használt,
hagyományos jogi kategóriákból és lehetőséget kínálnak egy olyan jogi nyelv
felfedezésére, kidolgozására, amelyik képes tükrözni a más-más jogi-társadalmi
sajátosságokra épülő különböző rendszerek közös (és különböző) pontjait.2
Az európai közösségi - és ma már az egyre kiterjedtebb uniós - szabályozás
hatékonyságának előkérdése, hogy az képes-e önálló fogalmiságot létrehozni, azt
elfogadtatni és nyelvileg minden kétséget kizáróan megjeleníteni. A magát önállónak
tekintő jogrendszer fogalmi önállóságának záloga tehát a nyelvi egyértelműség, amit
számos, a közösségi jogon belüli, illetve attól független tényező, adottság befolyásol.
Az egyik ilyen meghatározó adottság az Európai Uniót egyedi módon és egyre
kiterjedtebb mértékben jellemző hivatalos soknyelvűség.

1

Erre nézve lásd részletesebben: Gessner, Höland, Varga (eds.): European Legal Cultures. Aldershot,
Dartmouth, 1996.
2
Peer Zumbansen: Semantics of European Law. European Law Journal, Vol. 5, No. 2, 1999, 115.
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Az Európai Unió jogrendszere a nyelvi jogegyenlőség és sokféleség elvén nyugszik.
Ennek jegyében az Unió minden tagállamának legalább egy hivatalos nyelve egyúttal
az Unió hivatalos nyelve is. Ez az elvárás egészen 2004-ig elégségesnek bizonyult,
amikor is a Tanács e korábbi megközelítését fellazítva előbb a máltai, majd később az
ír nyelv javára is kivételt tett.
A Tanács 1958. évi 1. számú rendelete, amely az előbbi elv értelmében az Unió
minden egyes bővülésével módosult, előírja, hogy valamennyi közvetlenül
alkalmazandó, illetve általános érvényű uniós jogi dokumentumot az 1. számú
rendeletben felsorolt hivatalos nyelveken ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos
Lapjában. Az így kihirdetett valamennyi nyelvi változat ugyanolyan hitelesnek
számít. Ez azt jelenti, hogy egy adott közösségi, uniós jogi aktus tartalma minden
kétséget kizáróan megismerhető kell, hogy legyen akár egyetlen nyelvi változatból
kiindulva is. Következésképpen, valamennyi nyelvi változatnak ugyanazt a tartalmat,
jogi üzenetet kell hordoznia.
A többé-kevésbé egységes európai szabályozás csak akkor tud megfelelően és a
jogbiztonság elve szerint érvényesülni, ha ennek az elvárásnak eleget tesz. Ez
megfelelő hatályosulásának feltétele. A hivatalos nyelvek számának növekedése
azonban, legyen az az Unióba belépő és oda új nyelveket magukkal hozó
tagállamokra vagy a hivatalos nyelvek számát meghatározó fenti elv lazítására
visszavezethető, egyre nagyobb kockázatot jelent ezen elvárás érvényesülése számára.
Az egyes hivatalos nyelvek által tolmácsolt jogi üzenet tartalmi egyenértékűségének
biztosítása a nyelvek számából következő kockázati elemen kívül, alapvetően három
tényező függvénye. Függ mindenek előtt attól, hogy az egyre növekvő számú tagot
számláló Európai Unióban a jogi hagyományok, az ezekből fakadó sajátos
jogintézmények, jogfogalmak mennyire békíthetőek össze. Meghatározza az is, hogy
behatárolhatók-e, elkülöníthetőek-e azok a jogterületek, ahol a jogi hagyományok,
jogintézmények közelítése, azonosítása elvileg lehetséges és meghatározhatóak-e
azok, ahol adott esetben az európai uniós jognak kell a nemzeti jogfogalmaktól élesen
elválasztva új, egyértelmű fogalmakat alkotnia. Harmadrészt pedig a tartalmi
megfeleltetés sikere nagy, mondhatni legmeghatározóbb mértékben függ ezen
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koncepcionális döntések tudatos nyelvi megjelenítésétől, vagyis a jogszabályszövegek
minőségétől, a fogalmak nyelvi megfeleltetésének mikéntjétől.
Ez a dolgozat alapvetően a közösségi jog fogalmainak nyelvi megjeleníthetőségét,
megfeleltethetőségét vizsgálja. Ezen belül pedig az ezt befolyásoló tényezőket,
adottságokat, a megfeleltethetőség fokozásának és előmozdításának lehetséges útjait
és nehézségeit. Célja felhívni a figyelmet arra, hogy a szabályozási folyamat során
sokszor háttérbe szoruló, járulékos fordítási kérdésnek tekintett nyelvi vonatkozások a
létrehozandó szabályozás megfelelő érvényesülésének egyik legmeghatározóbb
összetevői. Ennek mentén azonban figyelmeztetni kíván a nyelvi megjelenítés
veszélyeire és bemutatja annak azonosítható nehézségeit.
A vizsgált téma előkérdéseként a dolgozat mindenek előtt meghatározza és a dolgozat
céljaira tekintettel csoportosítja a jog fogalmait. Ezt követően röviden áttekinti,
hogyan viselkednek e fogalmak és különösen a jog úgynevezett jogi fogalmai
transznacionális viszonyokban általában. Ebből a szempontból közelíti meg a
közösségi jogot is és azt, mint a jog fogalmai transznacionális viszonyokban való
érvényesülésének különleges és leginkább érintett területét határozza meg. Ennek
vizsgálata keretében áttekinti azokat a tényezőket, amelyek a közösségi jog nyelvi
megjelenítését meghatározó módon befolyásolják. Így elemzi a közösségi jog
autonómiája elvének nyelvi, fogalmi vonatkozásait. Vizsgálja, hogy az autonóm
közösségi jog mennyiben rendelkezik jogi kulturális hagyományokkal, illetve, hogy e
hagyományok gyökere mennyire kereshető a tagállami jogokban vagy milyen
viszonyban áll azokkal. Bemutatja a nemzeti jogi nyelv és a közösségi jogi nyelv
kapcsolatát, aminek vonatkozásában igyekszik azonosítani az egyes jogterületek
közötti különbségeket. A dolgozat a közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése
körében kiemelt jelentőségűnek tartja közösségi jogszabályok keletkezésének
mechanizmusát, valamint a közösségi, uniós jogforrások jogi jellemzőit, illetve e
jogforrások egymáshoz való viszonyát. Végigveszi továbbá, hogy a közösségi jog
fogalmi rendszerében hogyan és mennyire érvényesülnek és jelennek meg a dolgozat
elején vázolt fogalmi kategóriák, illetve külön fejezetben foglalkozik azok nyelvi
megfeleltethetőségének lehetőségeivel, módszereivel. Bár a dolgozat a közösségi,
uniós jogi szabályozással érintett területek teljes spektrumát összességében kívánja
elemezni és következtetetéseit is általánosságban vonja le, kiemelten foglalkozik a
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fogalmi, nyelvi megfeleltetési kihívások által leginkább érintett területtel, a nemzeti
jogi hagyományok által erősen átjárt tagállami magánjogi megoldásokat felváltani,
kiegészíteni kívánó európai szintű magánjogi szabályozással. És jóllehet ez az
aspektus a dolgozat valamennyi fejezetét áthatja, külön kitér az Európai Bíróság
jogértelmezési szereperére elsősorban az egymástól eltérő, de egyaránt hiteles nyelvi
változatok vonatkozásában.
Tekintve, hogy a dolgozat a közösségi jog vonatkozásában elsősorban a fogalmak és a
kifejezések kapcsolatát vizsgálja, figyelemmel kellett lennie bizonyos nyelvészeti,
nyelvi, fordítástudományi kötöttségekre, jellemzőkre. E nyelvi, fordítástudományi
aspektusok elemzése a dolgozatban vizsgált tárgykör szempontjából ugyan
megkerülhetetlen, szerepe a jogtudományi megközelítés mellett alapvetően kisegítő
jellegű. A dolgozat ugyanis a helyes nyelvi megjelenítés, fordítás kérdését nem
önmagában vizsgálja, hanem ennek a közösségi jog, mint önálló jogrend tekintetében
való megnyilvánulását és nehézségeit, valamint a helytelen megjelenítés jogi hatásait,
vagyis a nyelvi megfeleltetés kifejezetten jogi vonatkozásait igyekezett körbejárni.
Mivel a dolgozatnak magfogalmai a fogalom, a kifejezés, a jelentés, a terminus, a
nyelv, valamint a fogalmiság, ezeket az alábbi, részben önkényes meghatározások
mentén, visszatérően azonos tartalommal használtam.
Fogalom alatt értem azt a gondolati egységet, amely az elvonatkoztatás segítségével
számos tárgy közös tulajdonságainak feldolgozásával keletkezik.3 A fogalom tehát
egy tudati képződmény, ami a valóság tükröztetése.4
Kifejezés alatt a fogalmat nyelvileg megjelenítő egy vagy több szót értem. A kifejezés
adott kontextusban nyeri el jelentését és konkretizálja a képviselt fogalmat.
Ennek következtében a jelentés a fogalomnak egy adott szövegkörnyezetben és
szövegösszefüggésben a kifejezés által közvetített leképezése. A fogalom nem azonos

3

Ez a megközelítés alapvetően megfelel a német, úgynevezett terminológiai szabványnak. DIN 2342
(1992:1): Begriff: Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegendständen unter Ermittlung der diesen
Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird.
4
Martinkó András: A szó jelentése. Lazi, Szeged, 2001, 133.
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a jelentéssel, amennyiben az egyik elvont, a másik konkrét.
A terminust, mint a fogalom és a kifejezés állandósult egységét használom.5 A
terminusok kontextus-függő állandósult és önálló egységek, amelyek azonban csak
visszatérő helyzetekben, ismétlődő kontextusokban tekinthetőek állandósultnak. A
terminusok csak konkrét szakterületeken, szaktudományokban, de legalábbis
meghatározott tárgykörökben képesek ilyen állandósult egységként kifejlődni.6 Ez a
terminus fogalom különbözik az angol term fogalomtól, ami általában a kifejezést
jelöli és kevéssé utal annak a fogalommal társuló állandósult egységére.
Fogalmiság alatt egy adott jogrend, jogág fogalmainak összességét értem, amely nem
feltétlenül éri el a fogalmi rendre jellemző rendszerezett jelleget.
A nyelv kifejezés alatt alapvetően a természetes nyelveket értem. Ezeket az
egyértelműség

kedvéért

helyenként

a

közösségi

jog

megjelenítésének

nyelvei/megjelenítési nyelvei kifejezéssel is jelölöm. A jogi nyelv kifejezést az egyes
természetes nyelvektől független, a jogot általában jellemző, sajátos nyelvi,
elsősorban terminológiai, de egyúttal szintaktikai és szemantkai sajátosságok
összefoglaló elnevezésére használom. Nemzeti jogi nyelv alatt egy adott jogrendszert
meghatározó jogi nyelvet értem.

5

Ez a megközelítés szintén a német terminológiai szabványt követi. DIN 2342 (1992:3): Termin: Das
zusammenhörige Paar aus einem Begriff und seiner Benennung als Element der Terminologie.
6
Fóris Ágota Teresa Cabré-t idézve írja, hogy a szavak és a terminusok közötti legjelentősebb
különbség az, hogy ez utóbbiakat meghatározott terület vagy tevékenység fogalmainak jelölésére
használják (Fóris Ágota: Hat terminológiai lecke. Lexikográfia Kiadó, Pécs, 2005, 33.). Fóris azt a
megközelítést képviseli, hogy a fogalmak és terminusok nagy része nem egyetlen szakterülethez
kapcsolható, az gyakran interdiszciplináris jegyeket mutat (Fóris, 34.)
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I.

A jog fogalmai: jogi fogalmak és a jog által használt fogalmak

Ez a dolgozat nem kívánja bemutatni azt a vitát, amely a jogi nyelv szaknyelvi jellege
körül rajzolódott ki, ezért nem vázolja fel részletesen sem a szaknyelvi jelleget
támogató, sem az azt elvető érveket. A versengő elméletekre csak olyan szinten tesz
utalást, amennyiben az a jogi szemantikával kapcsolatos kérdések ismertetéséhez
szükséges. A dolgozat a jogi nyelvet a köznyelv egy speciális megnyilvánulásának
tekinti, ami nem éri el a zárt szakmai jelleget7, vagyis nem egyértelműen szaknyelv,
legfeljebb viszonylagos szaknyelv. Viszonylagossága annak is betudható, hogy a jog
által közvetíteni kívánt üzenettartalom a közt célozza meg és nem az ezzel a
szaktudománnyal érintett kört, a jogi szakma művelőit, a jogászokat.8 Ennek ellenére
azonban, használt kifejezéseinek jelentéstartalma jóval kötöttebb és körülhatároltabb,
mint a köznyelvé. A jogi nyelvnek ez a jellemzője az, ami leválaszthatóvá teszi azt a
köznyelvről és egyúttal ami megértési zavarokat indukálhat a jogban nem járatos, de a
jogi előírás által érintett személyekben. Szabó Miklós, aki a jogi nyelvet
szaknyelvnek, illetőleg sajátos nyelvhasználatnak tekinti9, e tekintetben úgy fogalmaz,
hogy „Annak ellenére, hogy szókincse a köznyelvből táplálkozik, a jogi nyelv
befogadása terminológiai nehézségekbe ütközik….Ez viszont az egybeesések ellenére
is eltávolíthatja a köznyelv és a jogi nyelv szókészletét.”10 A jogi nyelv
transznacionális viszonyokban való többnyelvű megjelenítésének problémáját a jogi
nyelv e jellemzője nagymértékben befolyásolja. A megjelenítéshez alaposan ismerni
kell a kiindulási jogi nyelvet, tudatosan kell értelmezni annak szavait és fel kell tudni
ismerni azokat az eseteket, ahol ezek eltávolodnak a köznyelvi jelentéstől. A jogi
nyelvnek

tehát

szemantikai

kötöttsége,

sajátos

terminológiai

rendszere

a

legmeghatározóbb vonása a köznyelvhez képest, ugyanakkor azon belül. Ezt a
sajátosságot a jogi nyelv szaknyelvi jellegét egyébként tagadó elemzők is elismerik. A
jogi nyelvet nem szaknyelvként meghatározó Mary Jane Morrison e tekintetben
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Mint például a matematika, a fizika vagy az orvostudomány szaknyelvei.
Mary Jane Morrison egyértelműen tagadja a jogi nyelv zárt szaknyelvi (experts only) jellegét.
Elismeri, hogy meghatározó sajátosságai vannak a jogi nyelvnek és a jogi szavak jelentésének, de
álláspontja szerint ez még nem teszi azt olyan szakmai nyelvvé, amit csak jogászok értenének és
beszélnének, ami pedig a szaknyelvek jellemzője kellene, hogy legyen (Mary Jane Morrison:
Excursions into the Nature of Legal Language. 37 Cleveland State Law Review, 1989, 275.)
9
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Prudentia Iuris sorozat 19., Miskolc, 2002, 119.
10
Szabó, 120.
8
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például úgy foglal állást, hogy a jogi fogalmak, kifejezések nem képeznek sui generis
rendszert, hanem azok a rendes nyelv részei, ugyanakkor nem mindig annak
köznyelvi értelmében szerepelnek.11 Morrison tagadja, hogy a jogi nyelv
szakkifejezéseket használna, azt azonban elismeri, hogy a jogi nyelv egyes
kifejezések megfelelő használatára törekszik, ami egyúttal jelentésváltozást is
eredményezhet.12 A jogi nyelvet sui generis, sajátságos és egyedülálló szaknyelvnek
tételező Hart szerint a jog, a jogszabályok nem csak a kifejezetten „jogi szavakat”
teremtik meg, hanem jogi tartalommal ruházzák fel a jogi szövegekben a jogi szavak
mellett megjelenő köznyelvi szavakat, segédigéket, sőt kötőszavakat is.

Hart

ugyanakkor – Bentham nyomán – tagadta a jogi fogalmak elszigetelt létét, azok
önmagukban való értelmezését nem tartotta lehetségesnek, a jogi szavaknak csak
meghatározott kontextusban, illetve rendszeresen visszatérő teljes mondatokban
tulajdonított meghatározható értelmet.13 E tényleges jogi szavakat azonban Hart is le
kívánta választani a köznyelvi szavakról, amikor kifejtette, hogy a jogi szavak egyik
ismérve, hogy azoknak nincs szinonimájuk.14
Nem állást foglalva abban a kérdésben, hogy a jogi nyelvben megjelenő fogalmakra a
jogi nyelv szigorú értelemben vett szakkifejezéseket használ-e, a dolgozat a jogi
nyelvben megjelenő fogalmaknak (a jog fogalmai) két nagyobb csoportját
különbözteti meg: a jogi fogalmakat, illetve a jog által használt fogalmakat. E két
csoport elkülönítése által kívánom érzékeltetni egyrészről azt, hogy a jognak vannak
olyan fogalmai, amelyek sajátjai, függetlenül attól, hogy azokat kizárólag a jog
keletkeztette és alkotott jelölésére önálló kifejezést vagy a köznyelvben már létező
kifejezés egy adott jelentését sajátította ki, másrészről pedig azt, hogy a jog sok más
olyan fogalmat és ezeket jelölő kifejezést használ, amit a köznyelv is, amelyek nem
feltétlenül jelentenek mást, mint köznyelvi vonatkozásban, közös jellemzőjük
azonban, hogy a jog által normatívvá válnak.

11

Morrison, 286.
Morrison, 290.
13
H.L.A. Hart: Meghatározás és elmélet a jogtudományban. In Varga Csaba (szerk.): Jog és Nyelv.
Osiris, Budapest, 2000, 97.
14
A. W. B. Simpson: A jogi fogalmak elemzése. In Varga Csaba (szerk.): Jog és Nyelv. 2000, 151.
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Az alábbiakban a jog fogalmainak e két csoportja, valamint az azokon belül
azonosítható további kategóriák kerülnek bemutatásra. E csoportokat és kategóriákat
tekinti át összefoglaló módon a következő táblázat.
1. számú táblázat
A jog fogalmai
Jogi fogalmak

A jog által használt fogalmak

A jog által konstituált fogalmak

A jogszabályokban a köznyelvi
jelentéssel megegyező tartalommal
szereplő köznyelvi fogalmak

A köznyelvből származó, a jogban
rögzült jelentéssel felruházott és onnan
a köznyelvbe visszaszármazó fogalmak

A köznyelvi tartalomhoz képest
szűkített
vagy
tágított
tartalmú
fogalmak

Egykor a köznyelvből származó, de már
csak a jogban használt fogalmak

Szaknyelvi fogalmak a jogi nyelvben

1. A jogi fogalmak és azok jellemzői
Jogi fogalmaknak azokat a fogalmakat nevezem, amelyek jogi kontextusban (és
általában

jogszabályon

vagy

a

jogdogmatikán

alapulva)

teljes

mértékben

elkülöníthető, sajátos tartalommal, értelemmel bírnak. Egy részük a jogi kontextuson
kívül a köznyelvbe kerülve is hordozza ezt a jellemzőjét (pl.: az 1.1. csoport alá
tartozóak egy része, illetve a 1.3. csoport alattiak) vagyis a köznyelvben használt
kifejezés azonos tartalommal fog bírni, mint a jogi nyelvben. Más részük a
köznyelvben tartalmilag sérülhet, ott helytelen használattal is érintett lehet (pl.: az 1.2.
csoport). Ez általában arra vezethető vissza, hogy a jogi fogalmat megjelenítő
kifejezéseket a köznyelvből vette át a jogi nyelv, ahol rögzítette jelentésüket,
általában szűkebb tartalommal. A köznyelvbe visszakerülve azonban az időközben
jogi fogalommá vált fogalom visszatérhet eredeti köznyelvi jelentéséhez, vagy
legalábbis közelíthet ahhoz.
Jogi fogalmak alatt a továbbiakban az alábbi három kategóriába sorolt fogalmakat
fogom érteni:
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— a jog által konstituált fogalmak,
— a köznyelvből származó, a jogban rögzült jelentéssel felruházott és onnan a
köznyelvbe visszaszármazó fogalmak,
— a köznyelvből származó, de már csak a jogban használt fogalmak.
Az általam jogi fogalmaknak nevezett csoport feltehetően nagyjából egybeesik
Hohfield úgynevezett jogi fogalmaival, amelyek esetében dominál a metafizikai jelleg
és hiányzik a tárgyiasult jellegre való utalás,15 illetve Smith elvont jogi fogalmaival,
amelyeket ő jogi konstrukcióknak nevez.16
1.1. A jog által konstituált fogalmak
E kategóriába azok a fogalmak sorolhatóak, amelyeket kifejezetten a jog
keletkeztetett, azt megelőzően nem léteztek. Nyelvi megjelenítésük is olyan
kifejezések, általában mesterséges szóösszetételek formájában ölt testet, amelyek a
köznyelvnek ilyen formában nem voltak korábban részei. Ilyen fogalmak a „jogi
személy”, a „bűncselemény”, a „kártalanítás” vagy akár maga a „törvény” is. E
kifejezések a köznyelvbe a jogi nyelvből kerülnek át, mozgásuk egyirányú, ami azt
jelenti, hogy elvileg tartalmilag is ugyanazt kellene jelenteniük a köznyelvben is.
Jelentéstorzulásuk azonban gyakran annak köszönhető, hogy a köznyelvi használó
figyelmen kívül hagyja a jogban szabatosan meghatározott tartalmat és a kifejezést
pontatlanul használja. Tipikus példája lehet ennek a „bűncselekmény”, a „bűntett” és
a „vétség” fogalmak összekeverése, vagy a „törvény” szónak a jogszabályokra
általában való köznyelvi alkalmazása. Ugyanakkor bizonyos jogviszonyoknak, jogi
jelenségeknek a köz általi egyre erőteljesebb megismerése elősegítheti egy-egy ilyen
fogalmat takaró kifejezés helyes köznyelvi használatának elterjedését. A „jogi
személy” fogalma a gazdasági társasági formák általános terjedésével a köznyelvben
is elkezdett kristályosodni és helyes tartalommal megjelenni. A jogi fogalmak, jogi
szakkifejezések létét kétségbe vonó, vagy legalábbis ezeket korlátozott mértékben

15

W. N. Hohfield: Alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben. In Varga Csaba (szerk.): Jog és Nyelv.
2000, 60.
16
J. C. Smith: A nyugati jog fogalmainak sajátos természete. In Varga Csaba (szerk.): Jog és Nyelv.
2000, 3.
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elismerő gondolkodók egy része is helyt ad a jogi fogalmak e csoportja, mint „igazi
jogi fogalmak”17 létjogosultságának.
1.2. A köznyelvből származó, a jogban rögzült jelentéssel felruházott és onnan a
köznyelvbe visszaszármazó fogalmak
A jogi fogalmak e csoportja nagyon szoros kapcsolatban áll a jog által használt, de ott
egyúttal definiált fogalmakkal. A különbség ezekhez képest az, hogy a jelen csoport
fogalmait jelölő kifejezések ugyan valóban a köznyelvből származnak, a jogban
megjelenve azonban, a joghoz való kötődésük jelentésük okán erősebb és
meghatározóbb lesz eredeti köznyelvi tartalmuknál. E fogalmakat jelölő kifejezések a
köznyelvbe visszakerülve ugyanakkor – jóllehet a köznyelvi beszélő is jogi fogalmat
jelölő kifejezésnek tekinti azokat – sok esetben már torzult, pontatlan tartalommal
jelennek meg. Kifejezetten ilyenek a büntetőjogi tényállásokat jelölő kifejezések
mögött húzódó fogalmak: a „lopás”, a „csalás”, a „rablás” jogi fogalomként tűnnek fel
a köznyelvi használó szemében, mert ezekkel kapcsolatban a legrelevánsabb tényező
a jog általi szankcionálhatóságuk. A köznyelvi beszélő azonban sok esetben
pontatlanul, nem a jogban rögzített tartalommal, legalábbis nem ennek tudatában
használja ezeket a kifejezéseket.
Szabó Miklós a jogi fogalmak e csoportját és az általam a jog által használt fogalmak
2.2. pont alatti csoportját együttesen „jog által definiált fogalmaknak” nevezi.
Simpson az „ellenszolgáltatás” és „birtokháborítás” fogalmakat említi azon jogi
fogalmak/szavak körében, amelyek a mindennapi nyelvből származva váltak
kifejezett jogi fogalommá, terminussá.18 Simpson példáit azért ide sorolom, mert az
általa megnevezett két fogalom is olyan, ami egyúttal visszaszármazott a köznyelvbe.
1.3. Egykor a köznyelvből származó, de már csak a jogban használt jogi
fogalmak
E csoport az előző csoport egy olyan „mutációja”, ahol a köznyelvből származó szó
már nem kerül vissza a köznyelvbe, azt csak a jog használja, a köznyelvi beszélő is
17
18

Morrison, 319.
Simpson, 143.
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pedig csak abban az esetben, ha joggal kerül közeli kapcsolatba. A magyar jogi nyelv
sajátossága például, hogy a „hatály” szó a kifejezés szintjén elszakadt az azt
eredeztető „hatás” szótól és csak jogi kontextusban használatos. A „fellebbvitel”
kifejezést is csupán jogi környezetben használjuk, a köznyelv is csak akkor, ha joggal
kapcsolatosan kell megnyilvánulnia. E csoport sokkal szűkebb kategóriát fog át, mint
az előző.
A. W. B. Simpson az e kategóriába, valamint a jelen felosztásban a jog saját fogalmai
közé tartozó fogalmakat együttesen jellemzi úgy, mint olyan szavakat, amelyeknek
csak jogi jelentése van. Ő e csoporton belüli fogalmak esetében jelzi, hogy ezek közül
egyes szavaknak lehetett a múltban nem jogi értelme is, de azt a szó már elvesztette.19
Erre példaként Simpson az angol jogból a tort (magánjogi deliktum) fogalmát hozza
fel, ami a régi angol nyelv wrong szavából szakadt ki.
2. A jog által használt fogalmak
A jog által használt fogalmak alatt olyan fogalmakat értek, amelyeket ugyan használ a
jog – sok esetben fontos és meghatározó fogalmai lesznek egy-egy jogszabálynak – és
esetenként több-kevesebb kötődésük is kimutatható a joghoz, ez egyik kategória
esetében sem elég erős ahhoz, hogy jogi fogalmakká váljanak. E fogalmak esetében
az a Hart által már fentebb említett, a jogi nyelvet jellemző jelenség okozhat adott
esetben problémát, hogy a jogias jelleg a nem tisztán jogi fogalmakat is áthathatja.
Különösen kritikus lehet ez akkor, ha a jogszabályban szereplő nem jogi fogalmak
később, a jog alkalmazása során, például bírói értelmezés útján telnek meg a
köznyelvi jelentéstől eltérő tartalommal
A jog által használt fogalmaknak három kategóriáját különíthetjük el:
— jogszabályokban a köznyelvi jelentéssel megegyező tartalommal szereplő
fogalmak,
— a köznyelvből a jogba kerülő fogalom tartalmi szűkítése vagy tágítása,
— szaknyelvi fogalmak a jogban.

19

Simpson, 145.
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2.1. Jogszabályokban a köznyelvi jelentéssel megegyező tartalommal szereplő
köznyelvi fogalmak
A jog által használt fogalmak legegyértelműbb esetcsoportját azok a fogalmak
alkotják, amelyek a jogba kerülve nem esnek át tartalmi torzuláson, vagyis teljesen
azonos tartalmat fednek továbbra is le mind a köznyelvben, mind a jogban és ezek
természetesen azonos kifejezés formájában is jelennek meg. Értelmezésük,
megértésük e tartalmi-kifejezésbeli egybeesés miatt a jogot megismerni kívánó
személynek nem okoz gondot. Szabó Miklós e fogalmakat úgynevezett „természetes
fogalmaknak” nevezi. Álláspontja szerint ezek „olyan kifejezések, amelyek további
definiálás nélkül, eredeti köznyelvi jelentésükben kerülnek át a jogi nyelvbe, s nem is
okoz nehézséget a használatuk.”20
Az e kategóriába sorolható fogalmak akkor jelenthetnek problémát, ha a
jogszabályban említett fogalmak, amelyek nyelvileg egyértelmű és a köznyelvi
értelemre utaló kifejezés formájában jelennek meg, utólagos, kötelező erejű (bírói)
értelmezés által a köznyelvi értelemtől kisebb-nagyobb mértékben eltérő, az adott
jogszabály vonatkozásában speciális értelmet nyernek. A későbbiekben bemutatásra
kerül, hogy az Európai Bíróság alapvetően teleologikus módszereken nyugvó
értelmezési gyakorlata hogyan vezethet ilyen nyelvi eltérésekre.21
2.2. A köznyelvi tartalomhoz képest szűkített vagy tágított tartalmú fogalmak
A jog alapvető vonása, hogy konstitutív jellegű, vagyis nem a valóság leírására
törekszik, hanem azt próbálja előírni, hogy milyen legyen a jog által értékelt vagy
szankcionált valóság. Ez a konstitutív jelleg a jog által használt fogalmakat is
jellemzi, amennyiben a jog egy adott jogszabály vonatkozásában a köznyelvi értelem
jelzésére szolgáló kifejezés használatával ugyan, de a köznyelvi jelentéstől némileg
eltérő, általában pontosított értelmet rendel a kifejezéshez. A jog konstitutív
jellegének érvényesítése során a jogalkotó viszonylag széleskörű szabadságot élvez.
Ehhez általában jogszabályi szinten a fogalom-meghatározás eszközét használja.
20
21

Szabó, 129.
Lásd a C-304/02. számú ügy nyelvi vonatkozásait a „vagy” kötőszó „és”-ként történő értelmezéséről.
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Valójában minden, egy-egy jogszabályban szereplő fogalom-meghatározással érintett
fogalom ide tartozik, amennyiben az nem tekinthető jogi fogalomnak.22 Alapvető
hallgatólagos elvárás azonban a jogalkotóval szemben, hogy fogalom-meghatározások
során a köznyelvből átemelt fogalomtól ne távolodjon annyira el, hogy a jogban
megjelenő fogalom és annak eredő fogalma között szinte már ne is álljon fenn
tartalmi kapcsolat.23
E fogalom-csoport alá tartozó fogalmak száma viszonylag magas és a jogalkotó jogi
megközelítése szerint változó. Simpson úgy fogalmaz, hogy minden szó ki van téve a
jogi definiálás veszélyének. Az így definiált szavak azonban az ő olvasatában egyúttal
jogi fogalmakká válnak.
Valójában ebbe a csoportba kerülnek át a 2.1. pont alá sorolt azon fogalmak is,
amelyek látszólag egyértelműek, gyakorlatilag azonban utólagos bírói értelmezés
következtében jogértelmezéssel pontosodik az adott jogi kontextusban használatos
jelentésük.
Szabó Miklós jogi fogalmakra vonatkozó rendszerezésében a „definiált jogi
fogalmak” állnak e kategóriához a legközelebb. Szerinte ezek „olyan terminus
technicusok, amelyek, ha a köznyelvből származnak is, a jogi nyelven belül
jelentésüket pontosan definiálják és aszerint használják.”24
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy e kategória esetében nem egyértelműen jog által
használt fogalmakról van szó, hanem inkább jog által használt kifejezésekről, hiszen
pont a fogalmak lesznek a definíció következtében eltérőek a köznyelvben és a jogi
nyelvben általában, illetve gyakran sokszor csak abban a jogszabályi kontextusban,
amelyre nézve definiálják azokat. A köznyelvi, illetve a jogi (jogszabályi) fogalom
alapvető elemeiben általában hasonló vagy azonos, azzal a különbséggel, hogy sok

22

Például a „lőfegyver” vagy a „szermaradék”, látszólag egyértelmű fogalmának (valójában
jelentésének) pontos jogszabályi meghatárzása.
23
A jogszabályszerkesztésről szóló 7001/1988. (IK 11.) IM irányelv 13. pontjához fűzött útmutató 4.
pontja ezt a módszert kodifikációs fikciónak nevezi és felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel csak akkor
ajánlatos élni, ha a szabályozni kívánt fogalmak egészen közel állnak egymáshoz.
24
Szabó, 126.
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esetben a jogi (jogszabályi) fogalom a köznyelvi fogalomnak szűkített, lehatárolt
formája lesz.
2.3. Szaknyelvi fogalmak a jogi nyelvben
A

jog

gyakran

szabályoz

olyan

területeket,

amelyek

egyébként

pontos,

körülhatárolható, nagy részben rögzült szakterminológiával rendelkeznek. Tipikusan
ilyen esetek azok, amikor jogszabály például műszaki, orvosi, vegyi előírásokat
tartalmaz. Ezekben az esetekben használja a szabályozással érintett terület
szakterminológiáját, vagyis az azt jellemző fogalmaknak az adott területen kialakult,
kialakított, a szakma által ismert, elismert, bevett és alkalmazott kifejezésekkel való
jelölését. Ezek a kifejezések a köznyelvi értelmezőnek általában nem vagy nem
pontosan lesznek értelmezhetőek, érthetőek, viszont a szabályozással érintett közeg, a
célcsoport számára definíció nélkül is egyértelmű és pontos üzenetet hordoznak.
A szakterminusok jogszabályi megjelenítése akkor okozhat gondot, ha azokat további
értelmezés, utalás nélkül olyan jogszabályokba helyezi el a jogalkotó, amelyek
célcsoportja nem a szakterminust egyértelműen ismerő szakmai kör, hanem egy annál
szélesebb, az alkalmazott terminus szempontjából laikusokat is magába foglaló
csoport, illetve, ha azok definíció útján elvesztik szaknyelvben rögzült jelentésüket és
ezáltal a 2.2. pont alatti kategóriába csúsznak át.
A jogi szabályozásnak a társadalom szélesebb területeire való kiterjedése egyre
nagyobb mértékben tette és teszi szükségessé ezeknek a terminusoknak a jogi
előírásokban való megjelenítését. Ez fokozottan igaz a közösségi jogra is, amely sok
esetben a szabályozott terület technikai aspektusait is jogszabályi szinten rögzíti.
3. A jogi fogalmak rendszerkötöttsége
A jogban megjelenő fogalmak két csoportja közül igazán a jogi fogalmak jelentenek
nyelvi megfeleltetési kihívást akár abban az esetben, ha azokat egy másik
jogrendszerben (és ehhez kapcsolódóan adott esetben egy másik nyelv közbejöttével)
kívánják értelmezni, akár és még inkább akkor, ha azok egy több nyelven szövegező
jogi rezsimben több államra (és állampolgáraikra) kötelezően jelennek meg.
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Hugh Collins szerint a polgári jog a társadalom nyelve, amelyik szorosan összeforrt
az állami struktúrával.25 Ez a megállapítás a spontán fejlődéssel jobban átitatott26
polgári jogra különösen igaz, de más jogágak – az egyes állami berendezkedéseket
tükröző közjogi jogi diszciplínák vagy a büntetőjog – esetében is helytálló lehet. A
jog ugyanis megnyilvánulásában, kifejezésében szorosan kötődik a jogot keletkeztető
közeghez, ami hagyományos esetben az állam. A jog adott érvényesülési területén
felmerülő helyzetekre kíván normatív választ adni, nyelvének terminológiája ehhez a
jogi szükséglethez igazodik. A jogi nyelv megnyilvánulásai tehát saját környezetük
által determináltak és tökéletesen csak ott értelmezhetőek.
A jog ezen felül szorosan kapcsolódik hordozójához, a nyelvhez, amely önmaga sem
mentes környezetének hatásaitól. A jog lefordíthatóságát vagy éppen a közösségi jogi
szövegezést vizsgáló elemzők közül sokan hívják fel a figyelmet a szociolingvisztika
jelentőségére.27 A szociolingvisztika a nyelv társadalmi meghatározottságával
foglalkozik és a nyelv e jellemzőjének kiemelkedő szerepet tulajdonít. Ronald
Wardhaugh Szociolingvisztika című könyvében idézi a következőket Sapírnak A
nyelvészet, mint tudomány című munkájából: „Nincs két olyan nyelv, amely
ugyanannak a társadalmi valóságnak a kifejezője volna. A világok, amelyekben a
különböző társadalmak élnek, különböző világok. Nem egyszerűen arról van szó
tehát, hogy ugyanaz a világ fejeződik ki különböző módon két különböző nyelv
esetében.”28 Quine pedig úgy véli, hogy minden természetes nyelv csak a maga
valóságélménye kifejezésére képes, más nyelvére nem.29
Jóllehet a társadalom és a nyelv szoros összefüggését valló nyelvészek, így Sapír és
Whorf30 által felállított tételek a nyelvészetnek csak egy és sokak által vitatott
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Zumbansen, 114.
Pier Guiseppe Monateri: Cunning Passages. Comparison and Ideology in Law and Language Story.
In Sacco-Castellani (ed.): Les multiples langues du droit communautaire européen. L’Harmattan Italia,
Torino, 1999, 126.
27
Lásd Smith-t, Gémar-t, valamint a Uniform Terminology for European Private Law kutatásának
keretében publikáló szerzőket.
28
Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég, 1995, 193.
29
Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése. Budapest, Atlantisz Kiadó, 1998, 33.
30
A szociolingvisztikának azt a tételét, ami szerint egy nyelv struktúrája befolyásolja beszélőinek
világnézetét, Sapir tanítványa, Benjamin Lee Whorf munkássága után a nyelvészet „Whorfhipotézisnek” nevezi (Wardhaugh, 193.).
26
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irányvonalát képviselik, a jog és a nyelv kapcsolatát vizsgáló jogi szakirodalom szinte
kivétel nélkül kiindulási pontjának tekinti azt.
Amennyiben akár részben is elfogadjuk a szociolingvisztika megállapításait, arra a
következtetésre juthatunk, hogy a jog kétszeresen determinált megjelenésének
környezete által: egyszer a nyelv saját kötöttségei okán, hiszen azzal funkcionális
kapcsolatban áll,31egyszer pedig saját társadalmi kötöttségei miatt. Ez a
determináltság pedig értelemszerűen megjelenik a jog egyes jogi fogalmai esetében is.
A jogi kultúrákban rejlő különbségek kiütköznek a kifejezetten az egyes
jogrendszerekre

jellemző

jogi

fogalmak

használatában,32de

fellelhetők

a

jogrendszerekben általában jelen lévő, viszont némileg eltérő tartalmú jogi fogalmak
esetében is.33 Ez utóbbiak jelentenek igazán nagy kihívást a fogalmi megfeleltetés
terén.
A koncepcionális, megközelítésbeli hasadások azonban nem kizárólag a jogcsaládok
(kontinentális és common law) között lehetnek meghatározóak, hanem jogcsaládokon
belül is erős befolyást gyakorolnak a hagyományok a jogrendszerekre.34 Európát
tekintve sajátos helyzetben van például a skandináv jog vagy a kontinentális és
common law jellemzőket vegyítő skót jog.
A közösségi jog fogalmi egységesítést célzó törekvései ezen adottságokkal szemben
mindenképpen mesterségesek maradnak akkor is, ha azok csak egy behatárolt
területen, a közösségi jog által szabályozott kérdésben kívánnak érvényesülni.
Sikerességüket azonban befolyásolhatja az a nemzetközi jelenség, amely bizonyos,
elsősorban kereskedelmi területeken a jogi szókincs, így az e körben használt fogalmi
készlet bizonyos – alapvetően szerves – egységesedését mutatja. Fletcher is felhívja a
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Rodolfo Sacco: Langue et Droit. In Sacco-Castellani (eds): Les multiples langues du droit européen
uniforme. Torino, L’Harmattan Italia, 1999, 163.
32
Ilyenek az angol jog equity, trust, reasonable, fair fogalmai, az USA jogban a due process vagy a
német jogban a Rechtsgeschäft.
33
A dolgozat további részében gyakran hivatkozott „szerződés”, „kár”, „kártérítés” fogalmak tipikusan
ilyenek.
34
Mauro Bussani-Ugo Mattei: Le fonds commun du droit privé européen, Revue trimestrielle du droit
communautaire, 2000, 29.
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figyelmet arra, hogy a legutóbbi időkben a nemzetközi kereskedelmi viszonyok
fokozódásával, a technika nyújtotta lehetőségek következtében a nemzetközi
kapcsolatokban beálló általános élénkülés okán olyan új tendencia tapasztalható a
nemzeti jogokban, ami a jogi szókincs természetes úton történő egységesedését
mutatja,35 nem kiiktatva persze az alapvető különbségeket.
A jogi fogalmak rendszerkötöttségéből egyenesen következik, hogy minden jogi
jelenség csak saját környezetében, keletkeztető közegébe ágyazottan értelmezhető és
értékelhető

tökéletesen.

A

jogegységesítés,

jogharmonizáció

és

bárminemű

transznacionális viszonyrendszer, akár rendelkezik nyelvi vonatkozással, akár nem, e
tétel mellett kénytelen azt vizsgálni, hogy vannak-e a jogrendszerek között fogalmi
átjárhatóságok, netán azonosságok. Ezt az eshetőséget azonban ugyanúgy nem szabad
túlértékelni, mint a fogalmi párhuzamosságok tagadását hangoztató megközelítést
sem. Smith e tekintetben arra figyelmeztet, hogy a jogi konstrukciókat nem szabad
egyetemesnek tekinteni, azok összehasonlítás útján nyerik el tartalmukat.36 A jogi
fogalmak vizsgálata tehát nem rendszerfüggetlen, hanem rendszerösszehasonlító
alapokon kell, hogy nyugodjon.

35

George P. Fletcher: Fair and Reasonable. A Linguistic Glimpse into the American Legal Mind. In
Sacco-Castellani 1999, 61.
36
Smith, 4.
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II.

Jogi fogalmak transznacionális viszonyokban

Az egyes nemzeti jogokban kialakult jogi fogalmak nyelvi megjelenítéséből
következő esetleges jogi, értelmezési problémák nem a közösségi jog létrejöttével és
fejlődésével mutatkoztak először meg, bár kétségtelen, hogy a felmerülő megoldatlan
kérdések mennyisége és az egyforma hitelességből következő minőségi megjelenítés
abszolút igénye miatt abban csúcsosodtak ki. Az egyes nemzeti jogokban kialakult
jogfogalmak más jogrendszerben vagy más jogrendszerekkel közös értelmezési
rendszerben való nyelvi megjelenítésének kérdései és megoldásai bírhatnak olyan
tanulságokkal, vonatkozással, amelyek segíthetik a közösségi jog ilyen irányú
fejlesztésének alakulását. A közösségi jog rendszerén kívül három olyan nagyobb
csoport azonosítható, ahol a jogfogalmak transznacionális viszonyokba lépve, nyelvi
megjelenítési kérdéseket is felvethetnek.
1. Jogfogalmi import-export
A jogfogalmi import-export köre azokat az eseteket jelöli, amikor egy állam átveszi
egy másik állam jogi megoldását és próbálja ennek mentén e jogintézményt saját
jogában fogalmilag is leképezni és nyelvileg kifejezni. A jogfogalmi import – a
szakirodalomban gyakorta használt elnevezéssel jogi „beültetés” (legal transplant) –
Teubner szerint akkor sikeres, ha az szervesen és nem egyszerűen mechanikusan
illeszkedik a befogadó jogba.37 A szerves illeszkedés a nyelvi megjelenítést annyiban
segíti, hogy kevéssé fogja a jogalkalmazó a jogintézmény eredeti – anyajogrendbeli –
értelmét nézni a használt kifejezésnek (bármi legyen is az), mert a jogintézményt
sajátjának érzi, így könnyebben engedi a befogadó jogrend fogalmi síkját
érvényesülni. Szemben a sikertelen jogfogalmi importtal, amit Teubner jogi
irritánsnak (legal irritant) nevez, és ahol az új jogrendben a fogalom eredeti, tehát
nem a befogadó joghoz igazított értelme rekonstruálódik, de idegen kontextusban. A
szervetlen beültetés megpecsételi az alkalmazott kifejezés sorsát is, annak tatalma az
eredeti fogalom torzított változataként jelenik meg.38 Krajnc ezt a szlovén jog kapcsán
úgy fogalmazza meg, hogy egyik jogrendszerből a másikba átemelt szabály csupán
37

Günter Teubner: Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New
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Teubner, 12.
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önmagában lesz a jogi megoldás importjának tárgya, holott anyajogában elméleti és
gyakorlati kötöttségekkel bírt. Az átvétel következtében pedig a befogadó jogban
önálló életre kel.39 Ugyanerre a következtetésre jut Grossfeld is, aki szerint a jogi
megoldások mögöttes jelentése (invested meaning) nem vihető át egyik kultúrából a
másikba. Ilyenkor csak az átvett és ezáltal lefordított jogi kifejezések kerülnek át egy
új rendszerbe, ahol azonnal fel is töltődnek e rendszer új normatív tartalmával.40 Ezzel
teljesen ellentétes, kisebbségi nézetet képvisel ugyanakkor Watson, aki tagadván a jog
és a társadalom közötti szoros kapcsolatot, a jogintézményeket (és ezáltal azokat a
jogi fogalmakat, amelyeket ezek képviselnek) alapvetően áthelyezhetőnek tartja egyik
jogrendszerből a másikba.41
A jogfogalmi import akkor sikeres tehát, ha az importált jogintézmény alapvető
elemeiben megőrzi funkcióját, de igazodik a befogadó jogrendszer jogi kulturális
hagyományaihoz, megközelítéséhez. Megjegyzendő, hogy a jogi megoldások
áthelyezhetőségét problémamentesnek tételező Watson is kitér a befogadó jogrend
bizonyos kötöttségei és adottságai vizsgálatának szükségességére a megfelelő jogi
„beültetés” eléréséhez.42
A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy egyes társadalmi problémák megoldására a
nemzeti jogok is inkább fordulnak más országok már bevált jogintézményeinek
felhasználásához, minthogy maguk dolgozzanak ki új modelleket. Mindez arra is
enged következtetni, hogy a nemzeti jogok bizonyos mértékű harmonizációja
önkéntes alapon, közösségi jogi háttér hiányában is megindulhat. Ezt Watson a
jogászok közötti jogi diskurzus eredményeként könyveli el.43 Több szerző felhívja a
figyelmet az elsősorban kisebb és kevésbé elterjedt nyelveket használó jogrendszerek
(elsősorban a svéd, finn és dán jog, illetve a skandináv jogok együttes) törekvésére és
gyakorlatára, amelyek saját joguk megismertetése céljából ismertebb – főképpen
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angol – nyelven rendszeres jelleggel kiadványokat közölnek egyes területeken főbb
jogszabályi megoldásaikról.44
Sikeres szerves átültetés és annak megfelelő kommunikálása esetén a felmerülő
racionális és lehetséges megoldások közül szinte mindegy, hogy milyen kifejezés
formájában jelenik meg a jogintézmény. Az idegen eredetű kifejezés is el tudja
veszíteni idegen jellegét és ahhoz kapcsolódó kötöttségeit, éppúgy mint ahogy egy
már létező nemzeti (jogi) kifejezés is fel tud venni új tartalmat, vagy ahogy egy
neologizmus hatására kialakított új kifejezés is elfogadhatóvá válhat. A „lízing” vagy
„faktoring” szó például utal azok angolszász vagy az „ombudsman” annak skandináv
jogi eredetére, de mindegyik jogintézmény szervesen beilleszkedett a magyar
jogrendbe vagy jogi gondolkodásba, és abban nem okoz értelmezési, megértési
problémát. A szervetlen beillesztési megoldások szélsőséges esetei között említhető
ezzel szemben a szovjet jog megoldásainak behatolása a klasszikus, kontinentális jogi
alapokon nyugvó közép-európai polgári-45 és különösen közjogokba.
2. Nemzeti bíró külföldi jogot alkalmaz
Az előző csoportban említetteknél jóval összetettebb kihívással néz szembe a
jogalkalmazó, amikor hazai kollíziós szabályai alkalmazásához jogintézményeket,
adott esetben külföldi, ismeretlen jogintézményeket kell rendszertanilag elhelyeznie
és ennek okán értelmeznie. Ebben az esetben az egyes jogintézmények saját,
jogrendileg, tradicionálisan és kulturálisan kötött környezetükben, izoláltan jelennek
meg a jogalkalmazó szemében, egymással nincsenek kapcsolatban (összehasonlítani
legfeljebb csak funkciójuk alapján lehet őket). Ez a fajta probléma a nemzetközi
magánjogi tényállások esetében a minősítés, vagyis a kérdéses jogviszony
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tekintetében a megfelelő kapcsoló szabály kiválasztásának, fő kihívása. A kapcsoló
szabály ugyanis „egy meghatározott jogrendszer része és többnyire ennek a
jogrendnek a jegyeit viseli magán, de egyben a külföldi jog rendszeréhez,
fogalomvilágához teremt kapcsolatot. Márpedig a kapcsoló szabály tényállásában
általánosan megfogalmazott jogi kategóriák a különböző államok jogában eltérő
tartalmúak, más és más jelentésűek lehetnek; ezért a kapcsoló szabály érvényesülési
körének meghatározása, illetve az irányadó kapcsoló szabály kiválasztása attól függ,
hogy az adott jogi fogalmat melyik jogrendszer szerint értelmezzük.”46 A minősítés a
kollíziós szabály kijelölésének előkérdése, célja az életviszonyokban jelentkező jogi
jelenséget rendszertanilag úgy elhelyezni, hogy azt a kollíziós jogi szabály
kiválasztásával annak absztrakt fogalmai alá lehessen rendelni.47 Az adott jogi
jelenség rendszertani besorolására azonban csak úgy kerülhet sor, ha az egy
meghatározott viszonyrendszerben kerül vizsgálatra. Ennek a leginkább alkalmazott
módszerei az eljáró fórum (lex fori) joga, illetve a feltételezhetően alkalmazandó
külföldi jog (lex causae) fényében való rendszertani besorolás.
Megjegyzendő, hogy az egyoldalú lex fori, lex causae alapú minősítési elméletek
mellett egyre inkább teret hódítanak a jogösszehasonlító alapú, illetve a funkcionális,
érdekkutató megközelítések, amelyek már valóban az egyes jogrendszerek
jogintézményei, a konkrét nemzetközi magánjogi tényállás és kapcsoló szabály között
próbálnak az egyes szabályok alapvető funkciói alapján összhangot keresni.48
A minősítés során az eljáró nemzeti bíró egyrészről szembesül azzal, hogy hasonló
jogintézményeket az egyes jogok eltérő rendszertani besorolásban helyeznek el,
illetve

különböző

eltérésekkel

használnak,

másrészről

találkozik

idegen

jogintézményekkel, mi több, ezeket a problémákat a jogalkalmazás szempontjából
kezelnie kell.49 Nyelvi tekintetben a hasonló funkciót ellátó, de gyakorlati
megvalósulásában különböző jogintézmények jelenthetnek gondot, amelyeket
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nyelvileg egyszerűen meg tud feleltetni saját jogában a jogalkalmazó, de
rendszertanilag lehet, hogy máshova tartoznak az egyes jogrendszerekben.50
3. Jogi fogalmak nemzetközi szerződésekben, különös tekintettel a többnyelvű
szerződésekre
A hagyományos államközi szerződések értelmezésénél is gondot jelenthet az egyes
nemzetközi szerződésekben alkalmazott jogi terminológia tartalmának egyértelmű
megítélése. Ez igaz lehet az olyan esetekben is, amikor az érintett nemzetközi
szerződésnek korlátozott számú vagy csupán akár egy hiteles nyelve van, hiszen a
nemzetközi szerződés tartalma elszakad a megjelenítési nyelv nemzeti jogának
jelentésbeli kötöttségeitől, és már a nemzetközi szerződést aláíró államok szerződési
akaratának konszenzusos tartalmát tükrözi. Ezért az abban előforduló kifejezések ezen
szerződéses akarattól függően nem feltétlenül azt a jogi fogalmat takarják, ami a
megjelenítési nyelvhez köthető nemzeti jogban, de nem is feltétlenül jelentenek mást.
Önálló fogalmi életüket azonban csak a kérdéses nemzetközi szerződés keretén belül
élik,51 nem vagy legalábbis csak korlátozott mértékben bírnak azon túlmutató
jelentéssel.
Az ilyen jellegű értelmezési dilemmákat bonyolultabbá tette, amikor a második
világháborút követően egyre gyakoribbá vált a több nyelven is hiteles nemzetközi
szerződések létrehozása. Ez a jelenség számos új problémát hozott felszínre, amelyek
mindenek előtt a szerződések különböző nyelvű, de egyaránt hiteles változatainak
egyenértékűségéből következtek.52 A legnehezebben teljesíthető elvárást olyan jogi
fogalmak alkalmazása jelenti az egyes nyelveken, amelyek valamennyi szerződő
állam jogában és nyelvén ugyanazt a tartalmat fogják közvetíteni.53 M. Marletta
50

Klasszikus példája ennek az elévülés, mint alapvetően azonos funkciójú jogintézmény anyagi vagy
eljárásjogi besorolása az egyes jogokban.
51
Olivier Moréreau is felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi jogi dokumentumokban használt
kifejezéseknek nemzetközi értelmük van, és azok elszakadnak a nemzeti tartalomtól. Példaként az
estoppel kifejezést hozza fel, ami mást jelent a nemzetközi és mást az angol jogban (Moréteau:
L’anglais, pourrait-il devenir la langue juridique commune en Europe? In Sacco-Castellani 1999, 144.).
52
Kuner e problémákat olyan súlyosként jellemzi, mint amelyek dimplomáciai konfliktusok
kirobbanásához is vezettek (Christopher Kuner: The Interpretation of Multilingual Treaties:
Comparison of Texts versus the Presumption of Similar Meaning. International and Comparative Law
Quaterly, Vol. 40, 1991, 953.)
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Marilu Marletta: L’interpretazione dei trattati plurilingue nella prassi delle Comunita europee.
Rivista di Diritto Europeo, No. 4, 1985, 229.
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fogalmaz úgy ezzel a problémával kapcsolatban, hogy az alkalmazott jogi
fogalmaknak valamennyi szerződő állam jogában ugyanazt kell jelenteniük.54
Amennyiben azonban figyelembe vesszük, hogy nemzetközi szerződésekről van szó,
ezt a megállapítást valamivel tompítani lehet azzal, hogy nem kell az alkalmazott jogi
fogalomnak az egyes államok jogában is ugyanazt jelentenie, elég, ha a dokumentum
nemzetközi szerződési jellegét és ezáltal annak sajátos kontextusát figyelembe véve a
használt nyelvi kifejezések ugyanazt a képzetet keltik az egyes nyelveken. Ehhez
természetesen az is szükséges, hogy a nemzetközi dokumentum által érintett
jogrendszerek jogalkalmazói, jogalanyai el tudják fogadni a nemzetközi kontextus
miatti tartalomváltozást. Ez a fajta értelmezés a jogfogalmi problémát ugyanúgy
fennállónak tekinti, de viszonylagos mozgásteret enged a nemzeti jogfogalmi
kötöttségektől való elszakadásra, ha értelemszerűen nem is olyan mértékűt, mint a
közösségi jog autonómiájából következő értelmezés esetében. A használt jogi
fogalmak tartalmi korlátait az adott nemzetközi szerződés értelmezésére létrehozott
grémium, ennek hiányában a nemzeti jogalkalmazás határozza meg, adott esetben az
adott szerződésből következő értelmezési elvek segítségével. Marletta elvárása
azonban abból a szempontból lehet jogos, hogy a nemzetközi szerződések
értelmezésére, alkalmazására jogosult nemzeti jogalkalmazó szervek nem minden
esetben fogják a nemzetközi szerződés sajátos rendszerén belül értelmezni az egyes
fogalmakat és önkényesen megtöltik azokat az egyik hiteles nyelv kifejezése mögötti
nemzeti jogfogalom tartalmával.
A Bécsi Vételi Egyezmény55 például 39. cikkének (1) bekezdésében a common law
reasonable (ésszerű) jelzőjét használja annak a határidőnek a meghatározásánál, ami a
vevőt terheli az eladó értesítése tekintetében, amennyiben észleli az áru minőségi
hibáját. A német bírák ezt az előírást a német kereskedelmi jogszabályok
megközelítése fényében 8 napban, az osztrákok viszont általában hosszabb időben, az
érintett áru jellegétől függően volt, hogy 2 hónapban határozták meg.56 Morétau
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“nozioni giuridiche che presentano la medesima portata in tutti gli ordinamenti delgli stati
contranti”.
55
Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. év
április hó 11. napján kelt egyezmény, kihirdette az 1987. évi 20. tvr.
56
Moréteau in Sacco 2002, 200. Emellett Sándor Tamás és Vékás Lajos is utalnak a változó
joggyakorlatra, egyúttal kiemelve azt is, hogy a kezdeti időszak – feltehetően USA jogi hatásra – az
ésszerű határidő fogalmát megszorítóbban, míg a későbbi nagyvonalúbban kezelte (Sándor TamásVékás Lajos: Nemzetközi Adásvétel. 2005, 240.)

26

szerint az anyagi jogi normákat tartalmazó nemzetközi megállapodásokat érintő, ilyen
értelmezési eltérések következtében fennálló eltérő alkalmazás alapvetően úgy
oldható fel, ha az eljáró nemzeti bírák figyelemmel vannak a többi részes állam bírói
gyakorlatára. Pozitív példaként az olasz bírákat hozza fel.57
Vékás Lajos és Sándor Tamás a Bécsi Vételi Egyezményhez írott kommentárjukban
kifejezetten felhívják a figyelmet az Egyezmény 7. cikkének (1) bekezdésében
említett nemzetközi jellegből következő autonóm értelmezés követelményére, amely
értelmében az eljáró jogalkalmazó fórumnak tartózkodnia kell az Egyezmény
előírásainak a nemzeti jogi, jogi tradíciók fényében való értelmezésétől. Az ezen
elvárással nehezen szembesülő jogalkalmazói gyakorlat tekintetében az amerikai
kártérítési ügyekben hozott ítéleteket említik.58
Különösen gondot jelent ilyen esetekben az adott nemzetközi szerződésbe került
olyan fogalmak nyelvi megjelenítése, amelyek egyértelműen az egyik jogrendszer
sajátjai, onnan kerültek a szerződés szövegébe és azokon a nyelveken, amelyek
mögöttes jogrendszere nem ismeri az érintett jogfogalmat, nehézséget okoz annak
kifejezése. Fletcher példaként a fair szó nyelvi megjelenítésének nehézségét mutatja
be a Nemzetközi Büntetőtörvényszék Statútumában. Felhívja a figyelmet arra, hogy
ezt az angolszász jogi fogalmat a latin nyelvek gyakran just, justo alakjában jelenítik
meg, ami inkább az igazságosság kategóriájához esik közelebb és nem azonosítható a
fair által takart tartalommal.59
A jogi fogalmak rendszerkötöttsége a hagyományos nemzetközi szerződéseknél is
felbukkanó az a probléma tehát, ami a közösségi jog fogalmai értelmezésének is egyik
kulcselemeként meghatározó lesz a dolgozat további részében. A nemzetközi jog
szerződései, instrumentumai esetében annyiban egyszerűsödik a kérdés a közösségi
joghoz képest, hogy a nemzeti jogokban rögzült és az adott nemzetközi szerződésben
megjelenő jogfogalmak tartalmi szétválása csak az érintett nemzetközi szerződés
alkalmazási területére van kihatással, nem zavarja meg súlyosan a nemzeti
jogfogalom tartalmát.
57

Moréteau in Sacco 2002, 200.
Sándor -Vékás, 69.
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Fletcher, 62.
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Kuner szerint a nemcsak a nemzetközi szerződéseket, hanem minden nemzetközi jogi
dokumentumot érintő azon probléma, miszerint gondot jelent bizonyos jogi
fogalmakat több nyelven ugyanúgy kifejezni, oda vezet, hogy az ilyen, egyformán
hiteles nemzetközi dokumentumok közötti jelentésbeli eltérésnek nemcsak, hogy
fennáll a lehetősége, hanem az elkerülhetetlen is.60 Tabory értelmezésében pedig a
többnyelvű szövegezés veszélyei minden egyes újabb nyelvvel nőnek, a párhuzamos
szövegezés megvalósíthatósága pedig legfeljebb három vagy négy hiteles nyelv
esetében biztosítható kisebb-nagyobb biztonsággal.61
A nemzetközi szerződések értelmezési aspektusait értelemszerűen a szerződések
jogáról szóló Bécsi Egyezmény sem hagyja figyelmen kívül.62 Ezzel a kérdéssel az
Egyezmény 31-33. cikke foglalkozik.63 A 31. cikk (1) bekezdése mindenek előtt
jóhiszeműséget ír elő az egyes kifejezések értelmezése során, amelyeket ugyan a
mindennapi

értelmükben

kell

értelmezni,

de

az

érintett

szerződés

szövegösszefüggéseiben, tárgyának és céljának fényében. Ugyanezen cikk (4)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy egy kifejezés csak akkor ruházható fel különleges
tartalommal, ha bebizonyosodik, hogy a felek akarata erre irányult. A Bécsi
Egyezmény tehát fő szabályként a szavak általános jelentésükben való értelmezését
rendeli el, de ezt aláveti az érintett szerződés rendszerének, tárgyának, valamint
bizonyítottság esetén arra is lehetőséget biztosít, hogy a felek akaratának megfelelően
egy

kifejezés

jelentésváltozáson

menjen

keresztül

az

érintett

szerződés

vonatkozásában. Sacchatto aggályosnak tartja a Bécsi Egyezmény megközelítését,
mert álláspontja szerint nagyon nehéz megítélni, mit jelenthet a szavak mindennapi
jelentése akkor, amikor a nemzetközi szerződések sokszor kevesek által ismert és
használt

szakszavakat

használnak

kompromisszumok eredményeit tükrözik.

vagy
64

óvatos

megfogalmazásukkal

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy az
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Kuner, 958: “Because the difficulty of expressing legal concepts in several languages
simoultaneously exists no less for a treaty than for any other type of multilingual instrument,
differences in meaning between different authentic language versions of a treaty are not only possible,
but inevitable.”
61
Urban ezt a korlátot a közösségi jogi rendszerről írva hat nyelvben határozza meg (Nicolaus Urban:
One legal language and the maintenance of cultural and linguistic diversity. European Review for
Private Law, 2000, 53.).
62
Kihirdette Magyarországon az 1987. évi 12. törvényerejű rendelet.
63
31. cikk: Az értelmezés általános szabályai, 32. cikk: Az értelmezés kiegészítő eszközei, valamint
33. cikk: Két vagy több nyelven hitelesített szerződés értelemzése.
64
Claudio Sacchetto: Translation and Tax Law. In Sacco (ed.): L’interprétation des textes juridiques
rédigés dans plus d’une langue. L’Harmattan Italia, Torino, 2002, 208., 216.
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Egyezményben lefektetett elvet, ami szerint a mindennapi jelentést alá kell vetni a
szövegösszefüggésnek és a szabályozási célnak, az Európai Bíróság is magáévá tette
értelmezési gyakorlatában és követi azt.65
A 33. cikk (3) bekezdése külön foglalkozik azzal, hogy egyformán hiteles nyelvi
változatok esetében az egyes kifejezéseknek a különböző nyelvi változatokban
ugyanazt az értelmet kell tulajdonítani. Vagyis az Egyezmény főszabályként azt
rendeli, hogy nem kell a különböző nyelvi változatokat a jogalkalmazó fórumnak
vizsgálnia, összevetnie, erre csak a (4) bekezdésben jelzett esetben, akkor kerüljön
sor, ha észleli a nyelvi változatok közötti eltérést.66 Ezzel az Egyezmény egyúttal azt
is deklarálja, hogy az egyes nyelvi változatok önmagukban is megállnak.67 (4)
bekezdésében ugyanakkor kezeli azt a kérdést, amikor az egyes hiteles nyelvi
változatok értelmezése feloldhatatlan tartalmi ellentétre vezet. Ilyen esetben – a (3)
bekezdés vélelmét megdöntve – ismét az érintett szerződés célját és tárgyát helyezi
előtérbe, és egy olyan értelmezést javasol elfogadni, ami ezeket figyelembe véve
leginkább képes az eltérő változatok békítésére. A rendelkezés azonban az ilyen
ellentétek feloldására nem javasol konkrét módszert.68 Ugyanakkor nem is engedi az
egyik nyelvi változat egyértelmű föléhelyezését a többinek. Az értelmezés
eredményének lehetőség szerint illeszkednie kell valamennyi hiteles nyelvi
változatba. Ismét megfigyelhető, hogy az Egyezmény e tekintetben visszafogott, a
nyelvi egyenértékűséget, de egyúttal a tartalmi azonosságot is szem előtt tartó óvatos
megközelítése az Európai Bíróság nyelvi változatok eltérésével foglalkozó ítéleteiben
is visszaköszön.
A nemzetközi szerződések egyébként különösen azokban az esetekben okoznak
nyelvi megfeleltetési problémát, amikor magánjogi viszonyokra nézve jönnek létre
kollíziós69 vagy anyagi jogi70 szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződések. A
65

Lásd erre nézve a VII. fejezetben hivatkozott és bemutatott eseteket.
Az Egyezmény kitárgyalása során felmerült a hiteles nyelvi változatok kötelező összevetése
lehetőségének előírása, mint alkalmazandó módszer. A szövegezési munka rapporteur-e, Sir Humphrey
Waldock azonban ellenezte ezt azon az alapon, hogy egy ilyen módszer aláásná az egyes hiteles
szövegek nyújtotta biztonságot és az érintett szerződés egységét, azáltal, hogy az egyik nyelv fogalmait
felhasználnák egy másik nyelvű szöveg értelmezéséhez (Kuner, 955).
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Gyakorlatilag erre a vélelemre épül a közösségi jog hiteles nyelvi rendszere is.
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Marletta, 236., 36. lábjegyzet.
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Klasszkius példái ennek a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia keretében létrehozott kollíziós
jogi egyezmények vagy a Bustamante-kódex.
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Például Bécsi Vételi Egyezmény vagy az Unidroit keretében létrehozott mintaszabályok.
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szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 31-33. cikkeinek e magánjogi kérdéseket
rendező nemzetközi szerződések értelmezésénél kiemelt szerep jut, mivel ezek
mentén tisztán magánjogi előírások tartalmának kibontására kerülhet sor. Nem
véletlen talán, hogy a szakirodalomban több magánjogász is ellenzi az Egyezmény
31-33. cikkeinek a magánjogi vonatkozású nemzetközi szerződésekre történő
megszorítás nélküli alkalmazását.71 Az ilyen szerződések esetében felmerült fogalommegjelenítési, illetve kifejezés-értelmezési problémák a közösségi jognak a magánjog
közelítésére irányuló törekvéseinél is hasonlóképpen jelentkeznek. Az utólagos
értelmezés dilemmáit elkerülendő a magánjogi viszonyokat érintő nemzetközi
szerződésekben már lehetőleg a szövegezési stádiumban kezelni kell a fogalmak
tartalmának pontosítását és azt nyelvileg is megfelelően tükröztetni kell. Ezt a
különböző egyezmények eltérő megközelítéssel oldják meg. A Bécsi Vételi
Egyezmény például nem nevezi meg, csupán körbeírja a vis maior fogalmát, míg az
Unidroit Alapelvek72 megnevezik, és egyúttal körbe is írják azt73 (az angol
változatban is force majeure-ként megjelenítve azt74). Szintén az Unidroit Alapelvek
azok, amelyek a hardship (elnehezülés, a körülmények váratlan változása)
fogalmának esetében a francia és az olasz változatban is az angol formában és
kifejezéssel jelenítik meg a fogalmat,75 de egyúttal meg is határozzák azt.76 A német
változat e tekintetben sajátos megoldást követ: a hardship fogalmát veränderte
Umstände formájában jelöli, de annak első előfordulási helyén, a 6.2.2. cikkben,
zárójelben megjeleníti az angol hardship kifejezést is. Ugyanezt a módszert követi a
spanyol nyelv is, az excesiva onerosidad kifejezést használva elsősorban, azzal a
különbséggel, hogy a spanyol változatban nem csak első, hanem valamennyi
előfordulási helyen megjelenik zárójelben a hardship jelölés. A körülmények váratlan
változásának a szerződés teljesítésére gyakorolt hatásait ugyan nem minden nemzeti
magánjog szabályozza, de az Alapelvek nyelvi megjelenítésének külön érdekessége,
hogy 6.2.2. cikkben szereplő hardship fogalmat mind az olasz, mind a francia változat
71

Stefan Leible-Matthias Ruffert: Völkerrecht und IPR, 2006, JWV, 169.
Principles of International Commercial Contracts (Unidroit, 1994., illetve 2004.) (magyar
fordításban: A nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei, 1996.). Hivatalos angol, francia, német,
olasz és spanyol nyelveken. Átfogó átdolgozására 2004-ben került sor.
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Chatillon: Droit et Langue. Revue Internationale du Droit Comparé, 2002. 691. A konkrét utalásra
nézve lásd Unidroit Alapelvek 7.1.7. cikk)
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Olivier Moréteau: Le prototype, clé de l’interprétation uniforme: La standardisation des notions
floues en droit du commerce international In Sacco 2002, 183-202.
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Moréteau in Sacco 2002, 201.
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Lásd a 6.2.2. cikket a hardship meghatározására és a 6.2.3. cikket annak hatásaira nézve.
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angol formában jelöli, jóllehet a teljesítés aránytalanul terhessé válását (essesivamente
onorosa) a Codice civile is ismeri és használja77, illetve a francia közigazgatási jog
fogalmainak körében is ismert az előre nem láthatóság (imprévision) analóg
fogalma.78
Ezek az egyezmények egyébként a fogalmi megfeleltetési problémákat legtöbbször
vagy pontos definíciók útján vagy úgy kívánják rendezni, hogy az egyes fogalmak
tartalma a tényleges szabályokból vezethető le. Ezáltal oldanak fel olyan, a
jogrendszerek közötti alapvető megközelítésbeli ellentéteket, mint ami az „ajánlat”
fogalma esetében a francia, valamint az angol és német jog között fennáll. Amit
ugyanis a francia jog ajánlatnak minősít (nem meghatározott személyhez címzett
javaslat, mint például a kirakatban elhelyezett ár), az az angol és a német jog szerint
csak ajánlattételre való felhívás lenne.79 A Bécsi Vételi Egyezmény 14. cikkében
azonban megmondja, hogy az Egyezmény alkalmazásában mit tekint ajánlatnak. Ez a
meghatározás pedig egyértelműen megköveteli a javaslat meghatározott személyhez
való címzettségét, kellő definiáltságát és a nyilatkozattevő azon szándékát, hogy az
ajánlat elfogadása esetén magát kötelezettnek tekinti.80 Közös definíció hiányában
olyan nehézséggel szembesülne az Egyezményt alkalmazni kívánó, mint a közösségi
jog esetében gyakran: az „ajánlat” fogalma az egyes jogokban alapvető funkcióit
tekintve szinte azonos és azok között csak eljárási jellegű különbségek vannak,
amelyek ugyan nem teszik szükségessé, hogy nyelvi szempontból ne az egyes
nyelvekben „ajánlatot” jelölő kifejezés kerüljön alkalmazásra, de mégis eltéréseket
generálhatnak a jog alkalmazása és egyes jogviszonyok megítélése szempontjából. Az
Unidroit Alapelvek a szerződés létrejöttére vonatkozó tényleges szabályok között, egy
külön cikkben rendelkeznek az „ajánlat” tartalmáról81, aminek feltételeként azt
határozzák meg, hogy az kellőképpen határozott legyen, illetve, hogy kitűnjön belőle
az ajánlattevő azon szándéka, hogy elfogadás esetére kötve tekinti magát az ajánlat
által. Az Alapelvekben külön cikkek szólnak az ajánlat visszavonhatóságáról,
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A Codice civile 1467. cikke.
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Mádl-Vékás, 335.
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Lásd a 2.1.2. cikket: (Definition of offer) A proposal for concluding a contract constitutes an offer if
it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance.
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elfogadásáról, joghatásairól általában.
Az ilyen, a magánjog számára nyelvi megjelenítés szempontjából problémás
alapfogalmak száma a jogrendszerek koncepcionális eltérései okán igen jelentős.
Ebbe a csoportba sorolható a „szerződés” fogalma is. Az angolszász jog ugyanis a
kontinentális joggal szemben nem ismeri az ingyenes kötelemet tartalmazó
szerződést, mivel szerződés a common law alapján csak ellenérték (consideration)
fejében és alku (bargain) alapján keletkezhet.82 Emellett szintén eltérő a beszámítás
(set-off, compensation, Anrechnung) tartalma, mert joghatásainak kezdeti időpontja
más az egyes jogok megítélésében.83 Chatillon – különösen hangalaki hasonlóság
esetében – ezeket magánjogi fogalmakat takaró kifejezéseket az egyes nyelvek közötti
fordításból ismert „hamis barátokhoz” (faux amis, false friends), vagyis olyan
fogalmakhoz hasonlítja, amelyek első látásra azonosnak tűnnek, de valójában mégsem
teljesen ugyanazt a jelenséget írják le.
Szót kell továbbá ejteni arról, hogy nemzetközi szerződések esetében is
megfigyelhető a jogfogalmi import, vagyis egyes tagállami megoldásoknak
nemzetközi szerződésekbe, instrumentumokba való begyűrűzése, illetve azoknak,
immár a nemzetközi szerződésekből történő továbbterjedése a nemzeti jogokba. A
fent említett és nyelvi megfeleltetési kihívást jelentő hardship fogalomnak az Unidroit
Alapelvekben, illetve a PECL-ben való megjelenése mellett szintén alapvetően a
common law rendszeréből, illetve a francia jogból került ezekbe az instrumentumokba
a szerződésszegésből eredő károk esetében a kártérítés mértékének korlátjaként
alkalmazott „előreláthatósági klauzula” (forseeability clause), amely a nemzeti
magánjogok fejlődésére is meghatározó hatást gyakorolt.84

82

Kivéve a szintén a common law sajátos deed formájában (szigorú formai követelmények alapján)
létrejött kötelezettségeket, amelyek jogi kikényszeríthetőségét ellenérték hiányában is elsimeri az angol
jog (Michael Jewell: An Introduction to English Contract Law. Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 1997, 49.)
83
A franica jogban a beszámítással érintett igények szembekerülésüktől kezdve kioltják egymást, a
német jogban a beszámításhoz az egyik fél nyilatkozata kell és a beszámítás ettől számítva visszaható
hatályú az igéyek szembekerülésétől kezdve, a skandináv jogok megoldása pedig szintén megköveteli
az egyik fél nyilatkozatát, de a beszámítás csak jövőbeli hatállyal bírhat.
84
Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója és szabályozási tematikája, Negyedik könyv, Kötelmi jog,
148.
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A fogalmi export további hatása ott érzékelhető, amikor a nemzeti jogból származó
import fogalmakat használó, vagy „közös mag” megközelítésű, illetve egyedi jogi
megoldásokat követő és ilyen fogalmakat használó nemzetközi instrumentumok,
modell-szabályok befolyásolják egyes nemzeti jogok alakulását. Ez figyelhető meg a
felvállaltan ilyen célt is szolgáló PECL vagy az Unidroit Alapelvek esetében, amelyek
megoldásaihoz több ország magánjoga igazodni igyekszik.85

85

Ole Lando: The CIGS, the Unidroit Principles and the Principles of European Contract Law in a
Global
Commercial
Code.
http://www.iue.it/LAW/ResearchTeaching/EuropeanPrivateLaw/Conferences/Lando_CISG.pdf
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III.

A közösségi jog, mint a transznacionális viszonyok közé került jogi

fogalmak sajátos terepe
A nemzeti jog rendszerkötöttségeiből kilépő jogi és jog által használt fogalmak
meghatározó megjelenési területe a közösségi jog. A közösségi jog fogalomvilága
annyiban hasonlatos a hagyományos nemzetközi szerződésekéhez, hogy több, eltérő
jogrendszer, nemzeti jog vonatkozásában kíván a használt fogalmaknak azonosan
értelmezendő tartalmat biztosítani, azonban két szempontból különbözik attól.
Egyrészről, nem egyetlen – vagy több, de kis számú és egymással összefüggő –
nemzetközi szerződés sajátos fogalomrendszeréről van szó, hanem egy egész,
önmagában is sajátos érvényesülésű jogrendszeréről. Másrészről pedig, a közösségi
jog fogalmai – tekintve, hogy egy önálló, új és a tagállami jogrendek fölé helyezkedő
jogról van szó – sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerülnek a nemzeti jog
fogalomrendszerével, mint a hagyományos nemzetközi szerződések.
A közösségi jog fogalmiságáról szólva, nem szabad ezen felül figyelmen kívül hagyni
egy további sajátosságot, a közösségi jog fogalomrendszerét meghatározó módon
alakító, és a közösségi jog tekintetében fennálló értelmezési monopóliuma
következtében azt tartalmilag rögzítő Európai Bíróság meghatározó befolyását sem.
A közösségi jog e sajátos fogalomrendszerének jellemzőit számos tényező, de
elsősorban a következők befolyásolják:
— a közösségi jog autonómiája,
— a közösségi, uniós jogi aktusok keletkezésének rendje, valamint
— a közösségi jog fogalmainak a közösségi jogforrásokhoz való viszonya.
A fogalmi önállóságot mindenek előtt a közösségi jog autonómiája alapozza meg. A
közösségi jognak ez a tulajdonsága teszi függetlenné e jogrend fogalmait a nemzeti
jogoktól. A fogalmi autonómia nyelvi megjelenítésének sikeressége azonban
nagymértékben függ a jogi aktusok keletkezésének rendjétől. A nyelvi rend
működésének hiányosságai a nyelvi megjelenítést, a fogalmi megfeleltetést is
befolyásolhatják,

elnehezíthetik,

és

ezáltal a

közösségi

jog megértésében,

értelmezésében is zavarokhoz vezethetnek. A nyelvi rend működésének meghatározó
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mozzanata a nyelvi megfeleltetés. Ennek lehetséges módszereivel egy külön fejezet
foglalkozik. A közösségi jog fogalomrendszerét, annak koherenciáját meghatározó
harmadik tényező a közösségi jogforrások egymáshoz és a nemzeti jogok egészéhez
való viszonya. A fogalmi autonómiát ugyanis relativizálja, relativizálhatja a közösségi
jog jogforrásainak eltérő jogi hatása.
1. A közösségi jog jogi és nyelvi autonómiája
Ez a dolgozat mindenek előtt a közösségi jog fogalmainak nyelvi megfeleltethetőségét
kívánja vizsgálni, azonosítva ennek problematikus pontjait. A fogalmak helyes és a
lehetőségekhez képest viszonylag pontos nyelvi megjelenítésének előkérdése a
fogalmak rendszertani elhelyezkedésének azonosítása. Ez a probléma hasonlatos a
nemzetközi szerződések esetében felmerült fogalom-megfeleltetési problémához, de
egyúttal sokkal összetettebb annál. Közös vonása azzal, hogy a használt fogalmakat –
egy meghatározott rendszerhez rendelés (itt egy nevesített nemzeti joghoz való
kötése) hiányában – sajátos kontextusba helyezve, egyéb rendszertani kötöttségüktől
elszakadva kell értelmezni. Megkülönböztető vonása a nemzetközi szerződésektől,
hogy ezek esetében a használt fogalmak csak a nemzetközi szerződés zárt rendszerén
belül élik külön fogalmi, jelentésbeli életüket, míg a közösségi jog esetében egy
önálló jogrendszer részeként, ami az egyes tagállami jogrendszerek mellett, azok fölé
helyeződve jelenik meg a tagállami nemzeti jogokban és önmagában véve is, egy több
mint 100 000 oldalnyi mennyiségű halmazt alkot. Tovább bonyolítja a közösségi jog
fogalmainak rendszertani elhelyezését, hogy e hatalmas joganyag fogalmilag nem
alkot koherens rendszert, vagyis nem minden fogalma horizontálisan definiált, azok
tartalma adott esetben jogforrásonként változhat. A jog tökéletlenségéből következő
ez a jellemző egyébként a nemzeti jogokban is fellelhető, ott sem feltétlenül fog
minden fogalom teljes mértékben ugyanazzal a tartalommal megjelenni minden
jogforrásban. A közösségi jogban azonban ez a probléma azért hangsúlyosabb, mert a
soknyelvű rendszer torzító hatása következtében a közösségi jog azonos
kifejezéseinek különböző jogforrási helyeken megjelenő, különböző tartalma nem
biztos, hogy megfelelően és következetesen tükröződik valamennyi hivatalos
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nyelven,86 illetve még ha tükröződik is, fennmarad a közösségi jogi fogalom és az
azonos kifejezés formájában megjelenő, eltérő tartalmú nemzeti jogi fogalom
kettőssége. A közösségi jog esetében a nemzeti joggal való interferencia erősebb, a
közösségi jog fogalmai közvetlenebb módon jelennek meg és adott esetben jobban
keverednek a nemzeti jog fogalmaival, mint a hagyományos nemzetközi
szerződésekben szereplő fogalmak. A fogalmak nyelvi megjelenítése sokkal
tudatosabb fellépést, magatartást igényel a nemzeti és közösségi jogalkotó részéről is.
A közösségi jog fogalmait is meghatározó fő jellemző a közösségi jog autonómiája. A
közösségi jog e tulajdonságát az Európai Bíróság viszonylag hamar, 1962-ben
levezette és rögzítette. Elsőként a Van Gend en Loos ügyben fogalmazott így:
„Ebből azt a következtetést kell levonni, hogy a közösség a nemzetközi jog új
jogrendjét hozza létre, amelynek javára az államok, bár szűk területeken, de
korlátozták jogaikat és amelynek nemcsak tagállamok, de azok állampolgárai is
alanyai.”87
Ezzel a Bíróság a közösségi jogot elhatárolta a tagállami nemzeti jogtól, később a
Flaminio Costa kontra E.N.E.L. ügyben88 pedig fölé helyezte azt, ugyanakkor
kiemelte a nemzetközi jogrendből is, önállósítva és nevesítve ezt a jogrendet.
A közösségi jog autonómiájának tétele nem csupán e sajátos jogrend érvényesülését
és alapvető jellemzőit határozta meg, hanem ennek a jogrendnek egyúttal autonóm
fogalmi rendszert is biztosított, aminek következtében a közösségi jog megjelenési
86

Jó példa erre, hogy az angol a regulation szót használja mind a piacszabályozás, mind a
szabályalkotás esetében, míg a francia elvileg megkülönbözteti ezeket – vagy legalábbis meg kellene,
hogy különböztesse – az előbbire használva a régulation, míg az utóbbira a réglementation
kifejezéseket (Benjamin Schools in Verba Volant, 2002. mai, 6.). A gyakorlat azonban a két fogalom
megkülönböztetésének igényével leginkább érintett terület, a hírközlés területén sem mutatott hosszú
ideig következetességet. Ugyanígy lehetne említeni, ezúttal a magánjogi harmonizáció területéről, hogy
a 85/577/EGK irányelv angol változatának 7. cikkében szereplő right of renunciation-t az olasz nyelvi
változat mind a diritto di rescissione, mind pedig a recessio használata által is kifejezi. E példák sorát
gazdagíthatná Rossi és Vogel azon példája, ami szerint az 1999/44/EK irányelv olasz nyelvi
változatában használt garanzie az angol változatban felváltva guarantees-ként, illetve warranties-ként
jelenik meg (Rossi-Vogel: Terms and Concepts. Towards a Syllabus for European Private Law.
European Rewiev of Private Law, 2004., 299., 23. lábjegyzet). Ez azonban nem helytálló példa, mivel
valójában az angol változat csak egyetlen egy kifejezést, a guarantee-t alkalmazza.
87
26/62. számú N. V. Algemeine Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra a
holland adóhatóság ügy (EBHT 1963., 3.) az ítélet összefoglalásának 3. pontja.
88
6/64. számú Flaminio Costa kontra E.N.E.L. ügy (EBHT 1964., 1141.).

36

nyelveinek kifejezései – bár formailag a mindenkori tagállamok hivatalos nyelveinek
szavai – tartalmilag helyenként új vagy más értelmet nyernek. A Bíróság a 283/81.
számú Srl. CILFIT és Lanificio di Gavardo Spa kontra Egészségügyi Minisztérium
ügyben hozott ítélet 19. pontjában ekként fogalmaz:
„Továbbá meg kell jegyezni, hogy a nyelvi változatok pontos egyezésének esetén is a
közösségi jog sajátos terminológiát használ. Ezen felül hangsúlyozni kell, hogy a jogi
fogalmak tartalma nem szükségszerűen azonos a közösségi jogban és a különböző
nemzeti jogokban.”
A közösségi jog autonómiájának tehát akad egy tisztán jogi vetülete, ami önálló
jogrendi minőségében mutatkozik meg, illetve ebből következik egy nyelvi vetülete,
ami az önállóság nyelvi tükröztetésében ölt testet. A tényleges autonóm értelem
esetenként levezethető magából a közösségi jogi rendelkezésből, de gyakran az
európai bírósági jogértelmezés útján tisztul le.
A közösségi jog fogalmai nyelvi megjelenítésének problémáját még összetettebbé
teszi az, hogy a közösségi jog és az egyes tagállami jogok azonos kifejezései nem
szükségszerűen takarnak más és más fogalmat, vagyis adott esetben ugyanazt jelentik
a közösségi és a tagállami jogban is, míg más esetben viszont mást. Erre a CILFIT
ítélet fent idézett pontja is kifejezetten utal: a „nem szükségszerűen azonos”
fordulattal. Ebből következően a közösségi jog fogalmai nyelvi megfeleltetésének
egyik fő problémája a valódi autonóm, a nemzeti jogtól tartalmilag többé vagy
kevésbé elváló fogalmak leválasztása, ezek felismerése, különösen abban az esetben,
ha ehhez a közösségi jogalkotó sem ad megfelelő eligazítást, vagyis nem definiálja az
érintett fogalmat. Másik fő problémája pedig, ezeknek a fogalmaknak a soknyelvű
rendszerben történő azonos tartalmú megjelenítése.
A CILFIT ügyben hozott ítélet fogalmi autonómiára vonatkozó megállapítását a
Bíróság a későbbiekben következetesen képviselte és egyúttal tovább finomította azt,
amikor az autonómia köréből nevesítetten kiemelte azokat az eseteket, amelyeknél az
értelmezéssel érintett jogszabályi rendelkezés kifejezetten a tagállami értelmet rendeli
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alkalmazni. Minden más esetre nézve azonban fenntartotta a fogalmi autonómia
vélelmét. Az Ekro ügyben89, majd ezt követően visszatérően90 hangsúlyozta, hogy:
„A közösségi jog és az egyenlő elbánás alapelve megköveteli, hogy a közösségi jog
olyan előírását, amely értelme és jelentése tisztázásához nem utal közvetlenül a
tagállami jogokra, általában önálló és egységes módon kell értelmezni a szabályok
összefüggésének és a szabályozási célnak a fényében.”
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy – tagállami jogra való visszautalás hiányában – akár
egyértelműnek tűnő tartalmi üzenet esetében is fennállhat egy mögöttes, esetleg csak
az európai bírósági értelmezés következtében megjelenő, autonóm értelem.
Különösen olyan esetekben igaz ez, amikor a látszólag egyszerű kifejezés mögöttes
értelme eltérő tagállami megoldásokat takar, amelyeknek viszont az európai
szabályozási szinten egységes tartalommal kell megjelenniük.91 Hangsúlyosan hívta
fel erre a figyelmet az Európai Bíróság, amikor a 3/74. számú ügyben arra a tagállami
bíróság által feltett kérdésre kellett felelnie, hogy a „behozatal” fogalma a nemzeti
jogi sajátosságok szerint értendő-e. A Bíróság figyelmeztetett, hogy az érintett
fogalom a közös agrárpolitika – jóllehet tisztázásra és meghatározásra szoruló –
magfogalma, amit egységesen kell értelmezni és alkalmazni valamennyi tagállamban,
hogy elkerülhető legyen a különböző kereskedelmi szokások következtében az egyes
kereskedelmi gyakorlatok kedvezőbb, mások hátrányosabb kezelése.92
89

327/82. számú Ekro BV Vee- en Vieeshandel kontra Produktschap voor Vee en Vies ügy (EBHT
1984., 107.).
90
49/71. számú Hagen OHG kontra Einfuhr- und Vorratstelle ügy (EBHT 1972., 23.), 50/71. számú
Wünsche kontra Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel ügy (EBHT 1972., 53.), T41/89. számú Schwedler kontra Európai Parlament ügy (EBHT 1990., II-279.), C-287/98. számú
Luxemburg kontra Berthe Linster, Aloyse L. és Yvonne L. ügy (EBHT 2000., I-6917.), C-373/00.
számú Adolf Truelly GmbH., konntra Bestattung Wien GmbH. ügy (EBHT 2003., I-1931.), C-245/00
Stiching ter Expolitatie van Naburgie Echten (SENA) kontra Nederlanden Omroep ügy (EBHT 2003.,
I-1251.), C-357/98. számú The Queen kontra Secretary of State for the Home Department, ex parte
Nana Yaa Konadu Yiadom ügy (EBHT 2000., I-9265.).
91
Jó példája ennek az EKSz. jelenlegi 234. cikkének “bíróság” fogalma. A kifejezés értelmezésével
foglalkozó európai bírósági estekben a Bíróság mindenek előtt azt vizsgálta, hogy milyen fórum
jogosult előzetes döntés iránti kérelem előterjesztésére. A kifejezés fogalmi kifejtése során a Bíróság
részletes fogalmi elemeket határozott meg az EKSz. vonatkozó cikke szetrinti „bíróság“ fogalom
értelmezéséhez, aminek következtében a kifejezés közösségi jogi tartalma autonómmá vált, és bár
látszólag egyszerűen érthető kifejezésről van szó, annak közösségi jogi fogalmi tartalma a legtöbb
esetben elválik a nemzeti jogok „bíróság“ fogalmától. Az Európai Bíróság a „bíróság” EKSz. szerinti
megjelenését közösségi jogi fogalomként határozta meg (lásd: C-24/92. számú Corbeau kontra
Administration des contributions ügy (EBHT 1993. I-1277.).
92
3/74. számú Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel kontra Société Wilhelm
Pfützenreuter ügyben hozott ítélet 9. és 10. pontja, (EBHT 1974., 589.).
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Az autonóm fogalmiság megállapítása ugyanakkor az európai bírósági joggyakorlat
alapján sem minden esetben jelenti azt, hogy a használt kifejezés tartalma teljes
mértékben azonos és egyetemes kell legyen valamennyi tagállamban, illetve azt sem,
hogy az ilyen autonóm fogalom tartalmát – jogszabályi definíció hiányában – maga az
Európai Bíróság minden esetben pontosan rögzítené. Az első eshetőségre példa maga
az Ekro ügy. Ennek az ítéletnek a 11. pontja ugyan kimondja a közösségi jogi aktusok
nyelvi autonómiáját és azok egységes értelmezésének szükségességét a tagállami jog
felhívásának hiányában, de 14. pontjában egyúttal megállapítja, hogy a kérdéses –
egyébként nem jogi, hanem a jog által használt – fogalom: a „puha hátszín” a
jogalkotó Bizottság által eleve annak figyelembevételével került alkalmazásra, hogy
az

tagállamról

tagállamra,

esetenként

régióról

régióra

változhat

a

helyi

húsfeldolgozási, illetve fogyasztási hagyományok miatt. Ezért a Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy „nem sértve azt a fent említett az elvet, hogy a közösségi
jogi rendelkezéseket egységesen kell értelmezni, ezt a kifejezést nem a Bíróságnak
kell értelmeznie”. Ezzel a Bíróság gyakorlatilag arra az ellentmondásra jutott, hogy
bár a közösségi jogban használt autonóm fogalomról van szó, adott esetben az
autonómia abban tükröződik, hogy a fogalom tartalmilag rugalmas: nemcsak
tagállamról tagállamra, de régióról-régióra is változhat. Ebben az esetben az Európai
Bíróság a nemzeti bíróságra ruházta annak kötelezettségét, hogy a fentiek alapján az
érintett tagállam, régió szokásos vágási, csontozási módszereinek figyelembevételével
határozza meg a „puha hátszín” fogalmát. A minősítésnek egyébként komoly anyagi
relevanciája volt, mert export-támogatások megítélése, meg nem ítélése függött tőle.
A közösségi szabályozás fogalmai tartalmi kitöltésének a nemzeti bíróságra való
telepítése a közösségi jog fogalmi autonómiájának egy furcsa megnyilvánulása.
Annak elismerését jelenti, hogy bár a fogalom autonóm, annak tartalma nem
feltétlenül azonos az egyes tagállamokban. A fogalom ezáltal képlékennyé válik. A
tagállami értelmezésnek az autonómiából következő korlátja ilyenkor a közösségi
szabályozás összefüggése és célja, illetve a közösségi jogrend egészének általános
elvei. Ilyesfajta, tartalmilag rugalmas saját fogalma például a közösségi jognak a
„közrend”, mint az EK-Szerződés által biztosított kivételi lehetőség a tagállamok
számára. A közrend fogalma a nemzeti jogból származik, ezért nem feltétlenül azonos
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az egyes tagállamokban.93 Tartalma a tagállam alapvető jogelveire terjed ki. A
tagállami jog határozza tehát meg tényleges tartalmát, de annak szorosan illeszkednie
kell a közösségi jogi elvárásokhoz, e jogrend egészéhez.94 A C-7/98. számú
Krombach kontra Bamberski ügyben95 megállapítottak szerint, ahol az egyes
tagállamok hatóságai által hozott határozatok elismerésének megtagadása kapcsán
merült fel a „közrend” fogalom értelmezése, a Bíróság úgy foglalt állást, hogy bár
nem a Bíróság feladata, hogy egy szerződő állam közrend-fogalmának tartalmát
megállapítsa, ennek ellenére ellenőrizheti ezen állam bíróságainak gyakorlatát a többi
szerződő állam határozatainak erre hivatkozással történő elutasítása tekintetében.
Más esetben a Bíróság az Ekro ügyben kimondott fogalmi autonómiára szó szerint
hivatkozva, deklarálta az értelmezett fogalom autonómiáját, de nem rögzítette annak
tartalmát. A C-373/00. számú ügyben például, ahol a „közérdekű szükségletek”
fogalom értelmezése vált szükségessé, a szabályozás – ami jelen esetben a
szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési szabályait
jelentette – kettős céljából, mint a verseny és az átláthatóság biztosítása, azt vezette le,
hogy a fogalomnak széles értelmet kell biztosítani, annak tényleges tartalmát, vagyis a
közérdekű szükségletek fennállását azonban esetről esetre kell vizsgálni. 96
Látszólag a Bíróság ilyen irányú megközelítésével szemben állónak tetszik a Bíróság
azon ítélkezési gyakorlata, amikor nem hogy nem zárkózik el az értelmezni kért
fogalom közösségi jogi értelmének kibontásától, de szigorúan a jogszabály szövegén
túlmutató tartalommal is feltölti azt. Ez történt az VI. fejezetben részletesen elemzésre
kerülő Simone Leitner ügyben97, ahol a Bíróság a fogalom esetlegesen képlékeny,
tagállamról tagállamra változó jellegét tagadva, pontosan rögzítette a 90/314/EGK
irányelv 5. cikkében szereplő, de abban nem definiált „kár” fogalmát.
A fogalmi autonómia a közösségi jog valamennyi területén érvényesül, és azokat
áthatja. A Bíróság ítélkezési gyakorlata azt mutatja, hogy egyes területeken
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megengedőbb, míg más esetekben szigorúbb az egyes fogalmak határai tekintetében.
A Leitner ügy arról tanúskodik, hogy a hagyományos magánjogot sem hagyja ez a
megközelítés érintetlenül, mi több, a Bíróság e területen is kész szigorú, gyakran
megdöbbentően merev határvonalakat vonni. Bár a Leitner ügyhöz képest hatásában
kevésbé jelentős, C-334/00. számú ügyben a Bíróság kimondta, hogy a
szerződéskötést megelőző cselekmények során tanúsított magatartásért való
„felelősség”, valamint maga a „szerződés” is autonóm közösségi fogalom, sajátos
értelemmel. Ezek horizontális jellegű definiálására azonban a mai napig nem került
még sor. A Bíróság tehát a fogalmi autonómia területén érvényesített hozzáállását a
magánjogi vonatkozású közösségi jogi aktusok esetében is gyakorolja. De itt is
ingadozó intenzitással.
A fogalmi autonómia fő szabályként való értelmezéséből az is következik, hogy a
közösségi jogszabályban a tagállami jog kifejezett felhívása és a Bíróság ilyen irányú
instrukciói hiányában tilos annak fogalmait kizárólag tagállami jog fényében
értelmezni. Ezt erősítette meg a Bíróság a C-449/93. számú Rockfon A/S kontra
Specialarbejder-forbundet/Danmark ügyben, ahol a csoportos létszámcsökkentésről
szóló 75/129/EGK irányelv által használt „létesítmény”98 fogalmát az irányelv
átültetése során a munkaügyi miniszter rendeletben határozta meg. Ennek
következtében csak a dán rendelet definíciója szerinti létesítményeket terhelte az
irányelv szerinti, munkavállalókkal szembeni értesítési és konzultációs kötelezettség.
Az előzetes döntéshozatali eljárásban a Bíróság kimondta, hogy a „létesítmény” itt
egy közösségi jogi fogalom, amit nem lehet meghatározni a tagállami jogra utalással,
különösen

annak

fényében,

hogy

az

egyes

nyelvi

változatokhoz

eleve

kapcsolódhatnak a nemzeti jogból származó mögöttes jelentések, az irányelv
„létesítmény” fogalmának pedig a különböző nyelvi változatokban azonos értelmet
kell adni.
Ugyanezt hangsúlyozta a Bíróság a számos tagállam jogalkotását és jogalkalmazását
kihívások elé állító, a 93/104/EGK irányelv „munkaidő”, illetve „pihenőidő”
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fogalmait értelmező C-303/98. számú Simap99, valamint C-151/02. számú Jäger100
ítéletekben. A Bíróság kimondta, hogy e fogalmak esetében közösségi jogi
fogalmakról van szó, amelyeket objektív sajátosságok alapján kell meghatározni az
irányelv rendszerével és céljával összefüggésben.101 A Bíróság e fogalmak
értelmezésénél azt sem tartotta relevánsnak, hogy a „munkaidő” fogalom
értelmezésénél az irányelv visszautalt a kérdést szabályozó nemzeti jogszabályokra
és/vagy gyakorlatra, amennyiben azt az időtartamot kell a munkaidő körébe
tartozónak tartani, amely alatt a „munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére
áll és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy
gyakorlatnak megfelelően”. A Jäger ítéletben a Bíróság erről úgy nyilatkozott, hogy
„az a körülmény, hogy a munkaidő meghatározása nemzeti jogszabályokat és/vagy
gyakorlatot említ, nem jelenti azt, hogy a tagállamok egyoldalúan meghatározhatnák e
fogalmak tartalmát.”102Mindezt az irányelv valamennyi tagállam általi egységes
alkalmazásának szükségessége jegyében tartotta így.
Azokban az esetekben, amikor a Bíróság a közösségi jog fogalmának értelmét
valóban meg akarja határozni, általában figyelmen kívül hagyja annak a nemzeti
jogban való jelentését és csak annak autonóm, közösségi jogi hely céljából és
környezetéből általa levezethető értelmével foglalkozik.103 Ez nem azt jelenti, hogy
adott esetben ne vizsgálná egy kifejezés tagállami jogi tartalmát és ne törekedne arra,
hogy a közösségi jogi fogalom a tagállamokban általában elfogadott jelentéshez
közelítsen. Különösen olyan esetekben lehet ez igaz, ahol az érintett kifejezés
eredendően valamennyi tagállamban egymásnak megfeleltethető jogintézményeket
takart, ám a társadalmi mozgások, változások következtében egyes tagállamokban
szélesedett a kifejezés eredeti értelme és elvált a többi jogi nyelvétől. A Bíróságnak
ilyen esetben felelőssége van abban, hogy hol húzza meg a fogalom közösségi jogi,
ezáltal az érintett közösségi jogszabály alkalmazása során valamennyi tagállami jogra
ható határait. A Reed esetben104 például azért sem értelmezte a Bíróság a
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1612/68/EGK rendelet „házastárs” fogalmát oly módon, hogy azt az élettársra is
kiterjessze, mert bár volt olyan tagállam, ahol az élettársakat azonos jogok illeték meg
mint a házastársakat, a Bíróság valamennyi tagállam szociális fejlődését figyelembe
véve nem tartotta időszerűnek a házastárs első és eredeti jelentésének kiterjesztését
közösségi szinten a rendelet alkalmazásában az élettársra is.105
A Bíróság azonban néhány esetben elismerte annak lehetőségét, hogy egy közösségi
jogi fogalom a tagállami jogra való kifejezett utalás hiányában is a tagállami jogok
alapján töltődjön meg tartalommal. Nem arról van szó tehát, mint a fentebb
bemutatásra került néhány esetben, hogy a Bíróság a tartalom esetről esetre való
vizsgálata, vagy a tagállamról-tagállamra való váltakozás tolerálása mellett döntött
volna, hanem kifejezetten a nemzeti jogot rendelte alkalmazni. Ezt olyan esetekben
látta indokoltnak, amikor a közösségi bíró nem talál a közösségi jogban vagy annak
általános elveiben olyan elemeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy egy
közösségi jogi rendelkezést autonóm értelemmel ruházzon fel. Ilyenkor az érintett
rendelkezés burkoltan már eleve magában foglalja a tagállami jogokra való utalást.106
A Díaz Garcia ügyben például, jóllehet a Személyzeti Rendelet alkalmazásáról és
értelmezéséről volt szó, az „eltartott gyermek” fogalmát az Elsőfokú Bíróság a
kérelmező személyes, valamint tartózkodásának helye szerinti jog szerint javasolta
megítélni, ami a spanyol és a belga jog volt. Ugyanez a fogalom várt értelmezésre a
Khouri ügyben. Ebben az ügyben az Elsőfokú Bíróság okfejtését ugyan az Ekro ügy
azon általános érvényű megállapítására utalással kezdte, ami szerint a tagállami jog
kifejezett felhívása hiányában az érintett közösségi jogi kifejezésnek önálló értelmet
kell biztosítani, ennek alkalmazása alól kivételeket állapított meg. Elismeri ugyanis,
hogy abban az esetben, ha nem azonosítható olyan közösségi jogi előírás vagy
általános elv, amelyből ez az önálló értelmezés levezethető lenne, a kifejezés
vizsgálható a nemzeti jog segítségével is.107 Az Elsőfokú Bíróság a fogalmi
autonómia közösségi jogi értelmezés útján való kialakításától feltehetően azért is mert
elmozdulni, mert olyan kifejezés tartalmának meghatározása volt a kérdés, ami
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egyébként szorosan köthető az érintett személyek személyes jogához, semmiképpen
nem tekinthető a közösségi jog magfogalmának.
A tagállami jog értelme alkalmazásának elrendelése a közösségi jogi fogalom
tartalmának feltáráshoz úgy is megvalósulhat, hogy csak a fogalom járulékos
elemeinek meghatározása marad a tagállamra. Az 51/76. számú ügyben az 1967.
április 11-i 2. hozzáadott-értékadó (HÉA) irányelv „tőke javak” fogalmának
értelmezésekor a Bíróság úgy érvelt, hogy mivel az irányelv nem ad egyértelmű
útmutatást arra nézve, hogy milyen szempontok határozzák meg a tőke javak
jellemzőit, így a tartósságot, az értéket és annak leírhatóságát, a tagállamok bizonyos
diszkrecionális jogkörrel mégis bírnak, amikor rájuk marad ezen szempontok
tényleges meghatározása az irányelv előírásaira is figyelemmel.108 Itt tehát az
autonóm fogalom egyes járulékos elemeit a tagállamok határozzák meg.
A közösségi jog autonómiájából tehát következik egyfajta fogalmi autonómia. Ez a
fogalmi autonómia azonban relatív. Minden esetben vélelmezett, amikor nem
tartalmaz az adott jogszabály kifejezett utalást a nemzeti jogra, de ezekben az
esetekben is csak a lehetősége áll fenn az autonóm tartalomnak, az ugyanis sok
esetben egybeeshet a kifejezés nemzeti jogi, vagy köznyelvi jelentésével, sőt egyes
esetekben kifejezetten lehetőség van a nemzeti jogi tartalom felhívására.
A közösségi jog fogalmi autonómiájának fontos előkérdése, hogy mi az a mögöttes
jogi kultúra, hagyomány, amiből ez levezethető, illetőleg, hogy a közösségi jog
esetében létezik-e egyáltalán ilyen, a nemzeti jogokat olyannyira meghatározó
kulturális, rendszertani kötődés. Vagy ennek hiányában, önkényes-e az Európai
Bíróság jogértelmező szerepe, és az az egyes értelmezendő jogforrásokat mindig
önmagukban vizsgálja.
Wilhelmsson szerint a közösségi jogot – a különösen a magánjogi harmonizációt
jellemző rendszerezetlen jellege109 miatt – azért nagy kihívás a tudománynak
rendszereznie, mert a közösségi jognak nincs olyan kulturális hagyománya, mint a
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nemzeti jognak. A közösségi jogot a saját jogi kultúra hiánya jellemzi, ilyenféle
kultúra Wilhelmsson szerint legfeljebb a közösségi versenyjog területén mutatható
ki.110 Önálló jogi kulturális hagyományainak kialakulását nem feltétlenül e jogrend
újszerűsége akadályozza – ami immár közel 50 év távlatából már nem is feltétlenül
kellene, hogy nélkülözze a jogi hagyományokat – hanem az a tényező is, hogy nem áll
mögötte egy egységes nép, amelyiknek önmeghatározó hagyományokra lenne igénye.
A közösségi jog nem vált a tagállami nemzeti jogok hagyományait összegző joggá,
hanem részben merítve azok megoldásaiból, részben sajátos utat járva, kiszorítva
vagy átalakítva, illetőleg tiszteletben tartva azok nemzeti jogi hagyományait,
rátelepedett azokra.
Fejlődése alapvetően mesterséges, az egyes területek politikai konszenzusai által
diktált. Egyes elemei sok esetben gyakorlatilag újabb és újabb mini-megállapodások
tükröződései.
A közösségi jog fejlődése szempontjából nem hagyható figyelmen kívül a tagállamok
számának alakulása sem. Az esetenként az egyes tagállami jogokból táplálkozó
közösségi jog a később csatlakozó országok számára már teljesen idegen jogként
jelent meg, ezen országok saját nemzeti megoldásai csak később és sokszor már
kisebb eséllyel épültek be a közösségi jog rendszerébe.111
A közösségi jogalkotó jogfogalmi kihívása kettős. Egyrészt jelenti azt, hogy képes-e
olyan jogi konstrukciót kidolgozni, ami tartalmilag befogadható valamennyi tagállam
jogrendszerében. Másrészt jelenti azt, hogy az így megállapodott konstrukció
nyelvileg megjeleníthető-e valamennyi hivatalos nyelven akként, hogy az ugyanazt a
tartalmat társítsa valamennyi nyelvi változathoz.
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Másképpen – ahogy Weir fogalmaz – a közösségi jogalkotás alapkérdése, hogy
lehetséges-e különböző nyelvű népeket a jog harmonizációja által ugyanarra a
magatartásra rábírni.112
Ennek az elvárásnak a teljesítése egy sokszereplős felelősségi lánc tudatos
közreműködését igényli és feltételezi, ahol minden szereplő a saját felelősségi
körének feladatain belül körültekintően jár el. A közösségi jog fogalmait mindenek
előtt tartalmi szinten el kell fogadtatni a tagállami jogokkal, e jogok alanyaival. A
közösségi jog hatékony működése érdekében tehát a tagállamok és azok állampolgárai
számára befogadható fogalmakat kell alkotni (a közösségi jogalkotók felelőssége).
Ezeket nyelvi formában úgy kell megjeleníteni, hogy azok autonóm jellege lehetőség
és szükség szerint megjelenjen (a közösségi jogszabályt valójában szövegező
„fordító” felelőssége), amennyiben pedig nem jeleníthető meg, akkor is vélelmezni
kell ezt a fogalmi önállóságot (a nemzeti jogalkotó, illetve jogalkalmazó felelőssége),
harmadrészről pedig valamennyi hivatalos nyelvi változatnak ugyanazt a tartalmat
kell tükröznie (a közösségi jogszabályt valójában szövegező „fordító”, illetve a
„jogász-nyelvészek” felelőssége).
A felelősségi lánc egyes elemei összekapcsolódásának megértéséhez szükséges
áttekinteni a közösségi, uniós jogi aktusok keletkezésének rendjét abból a
szempontból, hogy az egyes szakaszok milyen hatással bírnak a nyelvi
megfeleltetésre.
2. A közösségi, uniós jogi aktusok keletkezésének rendje a nyelvi megfeleltetés
szemszögéből
A közösségi jog a hiteles-, hivatalos- és munkanyelv kifejezéseket ismeri. Az
intézmények ezen felül belső dokumentumaikban az eljárási nyelv megjelölést is
használják, ugyan ez a kifejezés jogi szövegekben, az intézmények belső
szabályzataiban nem jelenik meg. A hiteles nyelv fogalma az Európai Közösséget
létrehozó szerződés (EKSz., EK-Szerződés), valamint az Európai Unióról szóló
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szerződés (EUSz.), mint hagyományos nemzetközi szerződések esetében, a
nemzetközi szerződések hiteles nyelveihez hasonlóan jelenik meg. Az EUSz. 53.
cikke felsorolja, hogy a Szerződés mely nyelveken hiteles. Az Európai Közösséget
létrehozó szerződésnek ezzel párhuzamos rendelkezése a 314. cikk első számozatlan
bekezdése, amelyet az egyes csatlakozások következtében hasonlóképpen hitelessé
váló nyelvi változatokra való utalással a második számozatlan bekezdés egészít ki.113
2005 júniusáig a hivatalos és hiteles nyelvek között annyiban volt különbség, hogy az
ír nyelv mind az EUSz. 53. cikkében, mind az EKSz. 314. cikkében felsorolásra
került, mint e szerződések hiteles nyelve, de nem volt az alábbiakban ismertetésre
kerülő 1. számú rendelet értelmében hivatalos nyelv. Az 1. számú rendelet 2005. évi
módosítása eltűntette ezt a különbséget, és egyúttal olyan lehetőségeket nyitott meg a
tagállamok „kisebb hivatalos nyelvei” előtt, amelyek a soknyelvűség racionális
működtethetőségét is megkérdőjelezhetik. Elég csupán arra gondolni, hogy az ír nyelv
uniós hivatalos nyelvvé válása lendületet adott olyan kisebbségi nyelvek uniós szintű
térnyerési célkitűzéseinek, mint a katalán.
A soknyelvűség és nyelvi egyenlőség ekkénti megjelenése azonban a legkorábban
keletkezett és azóta hatályon kívül került alapszerződésnek – az ESZAKSzerződésnek – nem volt sajátja. Ennek egyedüli hiteles nyelve a francia volt. 114 Az
ESZAK-Szerződés alapján létrehozandó Bíróság felállításánál kirobbant nyelvi vitát
követően azonban a Gazdasági Közösség magalapításánál az akkori hat tagállam négy
hivatalos nyelve már e szerződés hiteles nyelve lett. Az egyes csatlakozások során ez
az elv következetesen érvényre jutott azzal a megszorítással, hogy az új tagállamok
hivatalos nyelvei közül csak egy nyelv kötelező felvételére vállalt a mindenkori
Közösség, Unió hallgatólagos kötelezettséget. Ennek a racionalizálásnak esett
áldozatul az ír nyelv Írország 1973-as csatlakozásakor, amikor az csupán a hiteles
nyelvi státuszt szerezte meg, de a hivatalos nyelvét nem.
A hiteles nyelv kategóriának különösen addig volt jelentős szerepe, amíg elkülönült a
hivatalos nyelvektől. A jogfejlődés jelen állapotában csupán azt jelzi, hogy az EKSz.
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vagy az EUSz. jogi formájukat tekintve továbbra is nemzetközi szerződések.
Az alapszerződéseknek, mint a hiteles nyelvek által érintett dokumentumoknak
közösségi jogfogalmi megjelenítés, megfeleltetés szempontjából azért van/volt
jelentős szerepük, mert az alapszerződésekben jelenik meg számos olyan sajátos
közösségi jogi fogalom, amely egyértelmű autonóm jellegénél fogva autonóm nyelvi
megjelenítést is igényel115, illetve igen magas azoknak a kifejezéseknek a száma,
amelyek ugyan nem jelennek meg sajátos, csak a közösségi jogra jellemző nyelvi
formában, de nagyon pontos közösségi jogi tartalommal bírnak. A másodlagos jog
terminológiájával szemben ír nyelven ezek tehát 2005-ig is megjelentek.
Míg hiteles nyelveknek az alapszerződések nyelveit nevezzük, a hivatalos nyelvek
kategóriát a közösségi intézmények által alkotott másodlagos jog forrásai esetében
alkalmazzuk. A hivatalos nyelven (nyelveken) megjelenő másodlagos jogforrások
autentikusak. Azokra – bármely nyelvi változatból kiindulva – jogokat és
kötelezettségeket lehet alapítani. Ezért a hivatalos nyelv kategóriája a fogalmi
megfeleltetés szempontjából alapvető jelentőségű. A jogfogalmi megfeleltetés
problémáinak legnagyobb része másodlagos, értelemszerűen hivatalosnak minősülő
másodlagos jogforrások esetében merülnek fel. Azt, hogy egy dokumentum hány és
melyik nyelven hivatalos, azt az Európai Gazdasági Közösség 1. számú rendelete
alapján az adott másodlagos jogforrás típusa határozza meg. A rendelet az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 290. cikkének felhatalmazásán alapul, amely szerint a
Tanácsnak egyhangúan eljárva kell meghatároznia a közösségi nyelvi rendszert („a
Közösség intézményeinek nyelvhasználatára vonatkozó rendszert”). Az ügy
jelentőségét és kényességét az egyhangú szavazási követelmény, valamint az is jelzi,
hogy a kérdés rendezését az alapszerződés a másodlagos jogra hagyja. Ennek alapján
született meg a Tanács 1. számú rendelete 1958-ban az Európai Gazdasági Közösség
által használt nyelvek meghatározásáról.
A rendelettel szemben a leggyakrabban felhozott kritika, hogy 1. cikkében nem tesz
különbséget a hivatalos és a munkanyelv között, nem határozza tartalmilag meg
azokat, bár mindkettőt önállóan nevesíti. A munkanyelv kategória – ugyan
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bizonytalan, definiálatlan és csak vélelmezhető tartalommal, – de itt jelenik meg
először. Külön probléma ráadásul, hogy a hivatalos és munkanyelvek köre
egybeesik.116 A tagállamok mindegyikének legalább egyik hivatalos nyelve a
Közösség (Unió) hivatalos és munkanyelve. Ez az elv valamennyi csatlakozás
esetében érvényesült, a csatlakozási okmányok ennek megfelelően módosították is a
rendeletet. Mint fentebb szó esett róla, az ír nyelv ezt a státuszt 32 évig nem
szerezhette meg. A sokak által kifogásolt és váratlan áttörést a 2004-es csatlakozás
hozta meg, amelyik az ír nyelvhez nagyon hasonló helyzetben lévő máltai nyelvet
nem csak az alapszerződések hiteles nyelvévé, hanem az 1. számú rendelet
értelmében hivatalos és munkanyelvvé is tette. A csatlakozási okmány által bevezetett
módosítások azonban nem sokáig maradtak érintetlenül. Az elhamarkodottnak tűnő
lépést az 1. számú rendeletre vonatkozó, a csatlakozás napján kihirdetett
rendeletmódosítás korrigálta.117 Ennek értelmében a máltai korlátozott mértékben
részesül az 1. számú rendelet biztosította jogosultságokból. A máltai nyelv esetében
alkalmazott szokatlan és kivételes „nagyvonalúság” sarkallta az íreket arra, hogy
nyelvüknek – amely az angol mellett hivatalos nyelv országukban – a máltaiéhoz
hasonlatos elbánást vívjanak ki. A 2004-ben lezajlott csatlakozás után egy évvel
született meg az 1. számú rendeletnek az a módosítása,118 amely az ír nyelvet
hivatalos és munkanyelvvé teszi, de ugyanazokkal a korlátokkal, mint a máltait.
Amelyik nyelv hivatalos nyelvvé válik, az egyúttal elnyeri a munkanyelvi státuszt is.
Jóllehet a rendeletből nem derül ki egyértelműen, hogy melyik mit jelent és mit
biztosít, a rendeletből az is kiolvasható, hogy a jogalkotó szándéka a hivatalos és
munkanyelvekkel kapcsolatban érezhetően más volt, és külön definiálásuk nélkül
kiviláglik, hogy melyiknek, mi a funkciója. Az 1. cikkben felsorolt hivatalos nyelvek
párhuzamos

használata

egy kötelező

rendszerbe

forr

össze

(a

közösségi

intézményekkel a tagállamok, illetve azok állampolgárai, honos jogi személyei
bármelyik hivatalos nyelven kezdeményezhetnek kommunikációt (2. cikk), az
intézményeknek ugyanezeken a nyelveken képeseknek kell lenniük válaszolni (2. és
3. cikk), az általános alkalmazást igénylő dokumentumokat valamennyi hivatalos
nyelven meg kell szövegezni, a Hivatalos Lapot valamennyi hivatalos nyelven meg
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kell jelentetni), míg a hivatalos nyelvekkel azonos munkanyelveket felölelő rendszer
fakultatív, az intézmények maguk választhatnak annak szűkített vagy teljeskörű
alkalmazásáról (az intézmények belső szabályzatukban döntenek arról, hogy egyes
esetekben mely nyelveket használják (6. cikk)). A rendelet logikája szerint a hivatalos
és munkanyelvek azonossága egy olyan kiindulási pont, amelyhez képest a hivatalos,
illetve munkanyelvek a gyakorlatban eltérő alkalmazási közegekben, eltérő rendben
és lehetőségekkel mozognak, a hivatalos nyelvek szigorúbb rezsimben, a
munkanyelvek pedig kötetlenebbül.
A rendelet alapján megállapítható, hogy a hivatalos nyelv a közösségi intézmények
kifele irányuló megnyilvánulásaiban jelenik meg, míg a munkanyelv a belső
intézményi kommunikációban.119 A rendeletből valójában nem e két kategória
definíciója hiányzik, hanem a rendszernek az optimalizálás irányába ható olyan
jellegű szétválasztása, amely kötelező erővel és nem fakultatív módon, más-más
nyelveket rendelne alkalmazni a hivatalos és a munkanyelvek esetében. A hivatalos és
munkanyelvek jelenleg vélelmezett definíciójából arra lehet következtetni, hogy a
jogfogalmi megfeleltetés szempontjából a hivatalos nyelveknek van relevanciája, míg
a munkanyelveknek nincs, legfeljebb annyiban, hogy használatuk által hatással
lehetnek a hivatalossá váló nyelvi változat megjelenésére.
A rendszer a máltai és az ír nyelv esetében annyiban biztosít eltérést, hogy a rendelet
5. cikke érelmében az e nyelveken való kötelező szövegezés – legalábbis a rendelet
hatályba lépésétől számított 5 évig – csupán az Európai Parlament és a Tanács által
együttesen elfogadott rendeletek esetében áll fenn.
Ez a nyelvi rendszer az Európai Unióról szóló szerződés 28. és 41. cikkével
kiterjesztésre került a második és harmadik pillérre is. Így az Európai Unió és az
Európai Közösség nyelvi rendszere között nem tehető különbség.
E három nyelvi kategória mellett jelenik meg az eljárási nyelvek120 csoportja is. Ezek
alatt gyakorlatilag azokat a ténylegesen használt munkanyelveket értjük, amelyek az
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intézményi használatban hallgatólagosan a később hivatalossá váló jogi aktusok
szövegezésének alapnyelvei.121 Ezeknek a nyelveknek kiemelkedő szerepük van,
mivel a később hivatalossá váló nyelvi változatok ezek alapján készülnek.
Szerencsétlen módon, sok esetben a hivatalos nyelvi változatok is magukon viselik a
szövegezési, eljárási nyelvek hatásait, különösen olyan nyelvek esetében, amelyek
azonos nyelvcsaládból származnak, így a szövegezési nyelvből fordító személy
könnyen esik abba a hibába, hogy az abban szereplő kifejezést a célnyelvben is
létezőnek veszi és mintegy észrevétlen annak nyelvi szabályaihoz idomítja. A francia
mint szövegezési nyelv és az olasz mint az ahhoz közel álló, de tipikusan nem
szövegezési nyelv vonatkozásában fordulnak elő gyakran ilyen áthallások. Ennél
érdekesebb viszont amikor más-más nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek között is
tapasztalhatóak ezek a hatások.
A közösségi jogi norma keletkezését nyelvi megfeleltetési szempontból tehát az egyes
dokumentumok szövegezésétől hivatalossá válásukig kell figyelemmel kísérni. A
hivatalos nyelvi jelleg értelmében a hivatalos nyelvi változatok egyformán hitelesnek
számítanak, vagyis tartalmilag egyenértékűek. A végeredményből kiindulva tehát nem
fordításokról van szó az egyes nyelvi változatok esetében, hanem vélelmezni kell a
nyelvi változatok önálló és egyszerre történő keletkezését, vagyis a párhuzamos
szövegezést. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a párhuzamos szövegezés csupán
egy fikció, és valójában a szövegezési/eljárási nyelvekről történő fordítás útján
keletkeznek az egyes nyelveken a szövegváltozatok.122 Ebben a rendben
mindenképpen kihívást jelent az újonnan megjelent ír nyelv elsősorban abból a
szempontból, hogy még a legutóbbi csatlakozás következtében megjelent új
nyelvekhez képest is sérülékenyebb a szövegezési nyelv hatásaival szemben, hiszen
annál az oknál fogva, hogy eddig csak és kizárólag az elsődleges jog jelent meg e
nyelven, nem rendelkezik kialakult vagy, mint a később csatlakozott országok,
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kialakított közösségi jogi terminológiával.123
A párhuzamos szövegezés fikciója a gyakorlat és a nyelvi megfeleltetés
szempontjából azt jelenti, hogy a szövegezés szakasza csak kiindulási pont lehet.
Ebben a szakaszban alapvetően a jogszabály-előkészítőnek (a Bizottság szakrészlegei)
és a jogalkotónak (bizottsági jogi aktus esetében szintén a Bizottság szakrészlegei, a
döntéshozatali eljárásokban hozott jogalkotási aktusok esetében pedig alapvetően a
tanácsi munkacsoportok tagállami szakértői, a Tanács Főtitkárságának Jogi
Szolgálata, illetve kisebb mértékben az Európai Parlament képviselői, illetve
szakapparátusa) van kiemelt felelőssége. Ez a felelősség jelenti azt, hogy a
kompromisszumos jogszabály (általában az Európai Parlament és a Tanács által
együttesen, illetve a Tanács által önállóan kibocsátottak ilyenek) fogalmait eleve úgy
határozzák meg, hogy azok a hivatalos nyelveken való megjelenítés során ne
okozzanak félreértést vagy túlságosan nagy értelmezési kihívást. Értelemszerűen ezt a
kört terheli a definiáltság felelőssége is, vagyis annak eldöntése, hogy a nyelvi
megfeleltetés vagy a tagállami jogban való közvetlen, illetve közvetett megjelenés
problémáit ki kívánja-e küszöbölni a közösségi jogalkotó a fogalom közösségi szintű
definiálásával. Megfigyelhető, hogy a közösségi jogszabályok a 90-es évektől egyre
inkább bővelkednek hosszú definíciós listákban, ugyanakkor számos alapfogalom
marad sok esetben tisztázatlanul. Az ilyen bizonytalanságok pedig a legtöbb esetben
szándékosak, a jogalkotó sokszor nem akar meghatározást adni az adott
fogalomnak.124 Ezek a kérdések leginkább a magánjogi harmonizáció területét
jellemzik, amivel e dolgozat VI. fejezete részletesebben is foglalkozik.
A szövegezési szakaszt a fordítási fázis követi. Ez utóbbi élesen elválasztható az
előzőtől. Míg a szövegezés az adott szak- vagy jogterületet ismerő szakemberek
kezében van, a fordítást ezektől szervezetileg is független fordítók végzik. A fordítók
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nem kerülnek személyes kapcsolatba a szövegezőkkel, kiindulási alapjuk a puszta
szöveg. Ez a tény egyúttal abba a hátrányos helyzetbe hozza őket, hogy nincsenek
közvetlen tapasztalataik a szöveg keletkezésének körülményeiről, vagyis nem ismerik
pontosan a jogalkotói szándékot. Így a szöveg valós tartalma és az egyes nyelvi
változatok közötti eltérésnek ebben a fázisban reális esélye van. E lehetőség
veszélyeit tompíthatja a tanácsi dokumentumok esetében az, ha a nyelvi változatok
még a szakértő munkacsoportok szintjén elérhetőek és azokra a terület
szakterminológiáját ismerő tagállami szakemberek – akár nyelvi fenntartások
formájában – észrevételeket tehetnek, amelyeket a fordítók később átvezetnek a
szövegbe.125 Segíthet továbbá, szintén a tanácsi dokumentumok esetében, hogy az
egyes nyelvi változatok elfogadás előtt megküldésre kerülnek a tagállamok állandó
képviseletei számára, amelyek azokat – észrevételezés végett – továbbítják a tagállami
adminisztrációnak.
Jelentős előrelépést jelentett a nyelvi változatok konvergenciájának biztosítása
szempontjából az intézmények jogi szolgálatainál létrehozott jogász-nyelvész
részlegek bekapcsolódása a munkába. A jogász-nyelvészek a jogszabály útjának
utolsó fázisában gondoskodnak arról saját anyanyelvük tekintetében, hogy a
különböző nyelvi változatok jogi tartalma az egyes verziók esetében ugyanaz legyen.
A munkafázisok szempontjából a fordítási szakaszhoz tartoznak, de részben el is
különülnek attól. A jogász-nyelvészek jogi végzettségük mellett magas szintű
nyelvtudással kell, hogy rendelkezzenek. Munkamódszerük alapvetően rendszertani
szempontú,126 céljuk a közösségi jog egységességének előmozdítása annak lehetőség
szerinti biztosítása által, hogy a megalkotott jog valamennyi hivatalos és így hiteles
nyelven ténylegesen ugyanazt jelentse. A jogász-nyelvészek ténykedése valóban
lehetne a közösségi jog nyelvi-tartalmi egységességének kulcsa, ám a jogszabályok
nagy száma miatt nem lehetséges, hogy nyelvenként a Tanács és a Parlament esetében
három, a Bizottság esetében pedig két személy olyan alapossággal folytassa minden
egyes javaslat esetében a konzisztencia és kölcsönös megfeleltetési vizsgálatot
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A hivatalos nyelveknek 2004. május 1-én 11-ről 20-ra, majd 2007. január 1-től 23-ra való
növekedése azonban ezt a lehetőséget mindinkább háttérbe szorítja, a szakértők általában nem
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nyelvükön megjelenő változatával.
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amilyen alapossággal azt végezni kellene. Így a jogász-nyelvészek feladata ugyan
hasznos, de gyakran rutinszerű ellenőrzéssé válik.
A fentiekből látható, hogy a párhuzamos szövegezés fikciója folytán a közösségi jogi
aktusok fordítói és velük együtt kiemelten a jogász-nyelvészek valójában a norma
szövegezőivé válnak akkor, amikor az eljárási nyelven megjelenő szöveget próbálják
megjeleníteni saját anyanyelvükön, és eközben szembesülnek a nyelvi, fogalmi
megfeleltetés problémájával. Az általuk elkészített szöveg kerül a Tanács vagy a
Bizottság elé elfogadásra, az elfogadás aktusának kiterjedése valamennyi későbbi
hivatalos változatra pedig az egyes aktusok érvényességének feltétele.127 Az egyes
nyelveken megjelenő hivatalos változatok pedig bármely nyelv alapján önálló
hivatkozási alapot jelentenek, az egyes tagállamok állampolgárai, gazdasági szereplői
számára ezen keresztül válik megismerhetővé a közösségi/uniós jog, általában saját
anyanyelvi változatuk testesíti meg számukra magát a közösségi jogszabályt.
Benacchio e jelenség fontosságát úgy értékeli, hogy „a fordítások hivatalos jellege
folytán tételes jogi jelleggel felruházott új fogalmak jönnek létre.”128
Az egyes nyelvi változatok jogi önállósága a soknyelvűségen és a nyelvi
egyenlőségen alapuló Unió működéséből egyértelműen következik. Semelyik
tagállami állampolgártól nem várható el, hogy a rá vonatkozó jogok és
kötelezettségek megismeréséhez összevetés szintjén tanulmányozza az egyes nyelvi
változatokat, akkor sem, ha azok némelyikét képes lenne megérteni. Ráadásul a 2007ben már 23 hivatalos nyelvvel bíró Unióban valamennyi nyelvi változat
összevetésének lehetősége szinte kizárt. Ennek nyilván olyan objektív korlátai is
vannak, mint az, hogy a megnövekedett számú hivatalos nyelv esetében nem várható
el és nem is elképzelhető a szövegezést, fordítást végzők esetében mindegyik nyelv
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A C-137/92. számú ügy (EBHT 1994., I-2555.) alapja egy olyan, valamennyi hivatalos nyelven
hiteles versenyjogi határozat volt, amelyet a Bizottság ülése alkalmával csak angol, német és francia
nyelveken fogadott el, a többi nyelvi változat szövegezését a kérdéskörért felelős versenyjogi biztosra
hagyva. A Bíróság a fellebbezési eljárásban az Elsőfokú Bíróság ítélete indoklásának ezt a részét
elfogadva kimondta, hogy a Bizottságnak az eljárás során hangoztatott érvével ellentétben a hitelesítés
nem egy puszta dokumentációs célokat szolgáló formalitás, hanem a jogbiztonságot szolgáló olyan
elvárás, amely lehetővé teszi, hogy a Bizottság által elfogadott szöveget azokon a nyelveken rögzítsék,
amelyeken kötelező erővel fog bírni. Lehetővé teszi, hogy vita esetén ellenőrizhetővé váljon, hogy a
közzétett, illetve megküldött szöveg megegyezik-e az elfogadott szöveggel, ami a jogalkotó szándékát
tükrözte. A Bíróság szerint a szabályzat ezen előírásának figyelmen kívül hagyása olyan lényeges
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ismerete. Tony Weir már 1995-ben, amikor a hivatalos nyelvek száma éppen 9-ről 11re nőtt, azt írja, hogy az európai egységes jog többnyelvűbb, mint egy többnyelvű
európai. 129
Az anyanyelvi szövegezőként dolgozó fordítók és jogász-nyelvészek felelőssége
annál is inkább hangsúlyosabb az általuk készített nyelvi változat vonatkozásában,
mivel az egyes nyelvi változatok közötti esetleges apróbb vagy súlyosabb szövegbeli,
tatalmi, „fordítási” eltérések esetében az ilyen problémákkal szembesített Európai
Bíróság sosem helyezi az egyes nyelvi változatokat egymás fölé, az eltérő tartalmat
sugalló kifejezés „valós tartalmát” is teleologikus módszerrel a szabályozási
kontextusból és célból vezeti le.130
Ez a felelősség azonban nem egyedüli és kizárólagos. A jogi aktusok nyelvi változatai
keletkezése folyamatának megítélésekor nem hagyható figyelmen kívül a pszichés
tényező, vagyis az, hogy a fordítók és jogász-nyelvészek olyan mennyiségű szöveggel
dolgoznak naponta, ami mellett egyrészről elhalványul a felelősség tudatos érzete,
másrészről nem jut idő a szövegekhez elemző módon közelíteni. Ezért a tényleges
jogalkotó felelőssége a könnyen megfeleltethető fogalmak használata tekintetében
felértékelődik.
A fenti folyamatból az is kiviláglik ugyanakkor, hogy a tanácsi dokumentumok
esetében sokkal több szűrő épült a rendszerbe, optimális esetben a tagállamok, a
szabályozott terület szakértői is szót kapnak, kaphatnak a nyelvi változatok
formálásában. A bizottsági jogi aktusok esetében azonban az ilyen szűrők
igénybevétele sokkal korlátozottabb, ha egyáltalán megjelennek a rendszerben. A
bizottsági jogász-nyelvészek nem ellenőriznek minden dokumentumot, a nyelvi
koherencia esélyei tehát eleve gyengülnek, másrészről a tagállam is csak esetenként
szembesül a saját nyelvi változatának szövegével a komitológia eljárás során a
szakbizottságokban. Mindez abból a szempontból lehet aggályos, hogy a Bizottság
ugyanolyan joghatásokkal bíró jogi aktusok kibocsátására jogosult, mint a Parlament
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„Das europäische Einheitsrecht ist vielsprachiger als ein polyglotter Europäer” (Weir, 368.).
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és a Tanács együttesen vagy a Tanács egyedül, így számos közvetlenül alkalmazandó
és ezáltal közvetlenül jogokat és kötelezettségeket keletkeztető rendeletet is hoz.
3. A közösségi jogforrások joghatásai és a közösségi jog fogalmainak kapcsolata
A közösségi jog nyelvi érvényesülése szempontjából nem csupán annak autonóm
jogrendi jellege játszik meghatározó szerepet. Tovább árnyalja a közösségi jog jogi
fogalmai, illetve jog által használt fogalmai jelentésének tisztázását a közösségi jog
egyes forrásainak a tagállami jogokban való eltérő érvényesülése. Az érvényesülés
módját az egyes jogforrások EK-Szerződésben rögzített jellemzői határozzák meg.
Kétségtelen, hogy a legtöbb saját, illetve önálló tartalmú közösségi jogi fogalmat
maga az EK-Szerződés hozta létre, vezette be. E fogalmak azonban – amennyiben
azok értelmezése és tartalma problémát vetett fel – viszonylag hamar tisztázódtak az
Európai Bíróság joggyakorlatában. A fogalmi tisztázást szükségessé tette, hogy az
EK-Szerződés, mint hagyományos nemzetközi szerződés, változatlan szöveggel került
kihirdetésre a tagállami jogokban, és számos rendelkezése, mint ahogy azt az Európai
Bíróság több ízben

is megállapította, közvetlen hatállyal is bír,

vagyis

magánszemélyek által tagállami bíróságok előtt hivatkozható. Szükségessé tette
továbbá az is, hogy e fogalmak java része az uniós intézmények által alkotott
másodlagos jogban is visszaköszön, így ott már rögzített és ismert tartalommal jelenik
meg. Az EK-Szerződés létrehozói kétféle jogalkotási típusú jogforrást irányoztak elő,
eltérő jogi hatásokkal, a rendeletet és az irányelvet. A kétféle jogalkotói eszköz eltérő
joghatásai azok szövegének nyelvi hatásai szempontjából is meghatározóak.
3.1. A közösségi rendelet nyelvi vonatkozásai
Az EK-Szerződés 249. cikke szerint a rendelet általános hatállyal bír, teljes egészében
kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez tagállami
érvényesülését tekintve azt jelenti, hogy a rendelet valamennyi rendelkezése az
Európai (Közösségek) Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéssel megjelenő
formában, hatályba lépésének ott megjelölt időpontjában, a tagállami jog közbejötte
nélkül, valamennyi tagállamban közvetlenül érvényesül. A tagállam fellépése a
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rendelet rendelkezéseinek érvényesüléséhez nem csak, hogy nem szükséges, de tilos
is.131
Nyelvi szempontból ez azt jelenti, hogy a rendelet kihirdetett szövege a maga
egészében behatol a tagállamok jogrendszerébe, az abban használt fogalmak – igaz a
közösségi jog prizmáján keresztül – egyúttal a tagállami jogi nyelv részévé is válnak,
megújítják, adott esetben megtörik azt. A közösségi jogalkotót tehát igen nagy
felelősség terheli a tekintetben, hogy mely területek, tárgykörök esetében dönt a
rendeleti szabályozás mellett. Szabályozástechnikai szempontból az elvont értelemben
vett közösségi jogalkotónak a rendelet jogi jellemzőit figyelembe véve akkor ajánlott
igénybe vennie ezt a jogalkotási eszközt, ha minden szempontból egységes, azonos
érvényesülést kíván meg a szabályozott kérdés. Nyelvi szempontból pedig
figyelemmel kell lennie arra is, hogy a szabályozandó terület elbírja-e az egységes
fogalomhasználatot valamennyi tagállam tekintetében. Ehhez – a „gondos” közösségi
jogalkotó – nem hagyhatja, illetve nem hagyhatná figyelmen kívül a nemzeti jogok
saját fogalomhasználatának tanulmányozását sem. Amennyiben ugyanis azt akarja,
hogy a rendelet előírásai problémamentesen érvényesüljenek, bizonyos esetekben a
nemzeti jogban már kiforrott terminusokat kell alkalmaznia, más esetben pedig –
éppen

a

nemzeti

jogban

használatos

fogalom

és

a

közösségi

fogalom

megkülönböztethetősége érdekében – szándékosan más terminust kell választania. Az
első esetkör alapvetően azokat, a jog által szabályozott szakterületeket érintheti,
amelyek esetében domináns a közösségi jog által használt fogalmak jelenléte. Ide
sorolhatóak a növény-, vagy állategészségügy, a számviteli jog, a belső piac
árumozgással kapcsolatos alapvetően vegyi, biológiai szakterminológiát használó
jogszabályai, mint a kozmetikai vagy a biocid termékek szabályozása, illetőleg a
szigorúan műszaki jellegűnek tekinthető előírások. A rendeletek e csoportja
kifejezetten az uniformizáló rendeletek közé tartozik, számos technikai szabállyal és
ebből kifolyólag általában nagyszámú melléklettel. Ilyen esetekben a közösségi
rendeletnek is ildomos a nemzeti szabályozás nyelvében bevett, ismert és alkalmazott
kifejezéseket szerepeltetnie a rendelet szövegében, ellenkező esetben értelmezési
zavar keletkezik a jogalkalmazással érintett, egyébként az ilyen esetekben általában
szűk réteg és a rendelet viszonyában. A nemzeti jogalkotónak ugyanis a rendeleteknél
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már nincs lehetősége a rendelet esetleges „nyelvi tévedéseit” korrigálni, mint az
irányelvnél rendelkezésre álló átültetés során. Ilyen esetekben külön problémát jelent,
ha az érintett szakma a rendelettől eltérő, de az érintett szakmai kör által objektíve
helyesnek tartott kifejezéseket, jelöléseket használja továbbra is. Fausto Capelli ilyen
példaként említi, amikor a 337/79/EGK rendelet olasz szövegében a „széndioxiddal
dúsított bor” – feltehetően francia hatásra – vino gassificato-ként szerepelt. Az olasz
termelők továbbra is a korábban bevett olasz megfelelőt használták, amiért a
tevékenységüket felügyelő hatóság meg akarta bírságolni őket. Az ügy az olasz
igazságszolgáltatás elé került.132
A helytelenül megválasztott kifejezés, vagyis a nyelvileg hibásan megfeleltetett,
megjelenített fogalom valós tartalmának közvetítése is leginkább rendeleti
szabályozás esetében okoz nehézséget, pontosan annak közvetlen jogi hatásai miatt.
Ilyenkor az érintett kifejezést esetleg értelmezni kényszerülő Európai Bíróság
felelőssége is sokkal fokozottabb. Abban az esetben ugyanis, ha az akár a valamennyi
nyelvet jellemző homályos, semleges megfogalmazás, akár az egy vagy néhány
nyelvet jellemző eltérő tartalom miatt értelmezése eltávolodik a használt kifejezés
bármely nyelven megjelenő értelmétől, az elsősorban a rendelettel érintett
magánszemélyi kör vonatkozásában a jogbiztonság esetleges sérelme sokkal
közvetlenebb lehet. Ezt a kérdést részletesen vizsgálja a VII. fejezet.
A nemzeti jog nyelvi megoldásainak figyelembevétele ajánlott olyan esetekben is,
amikor a közösségi jogalkotó szabályozás-módszertani váltást eszközöl egy területen,
és a korábban irányelvi úton rendezett kérdéseket rendeleti szabályozás alá vonja.133
Olyankor kerül erre például sor, amikor az irányelvi szabályozás eleve túlzottan
aprólékos, részletező, már-már rendeleti jellegű volt. A korábbi irányelvet átültető
nemzeti szabályozás nyelvezetének negligálása ilyenkor megbolygathatja a közösségi
viszonylatban egyszerű szabályozástechnikai változásnak tűnő módosítást. A
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rendelettel érintett személyi kör alkalmazkodását mindenesetre minden valószínűség
szerint nehezíti.
A második esetkör, vagyis amikor a közösségi jogalkotó szándékosan kerüli a nemzeti
jogban használt kifejezést, nem feltétlenül a jog által egyébként szabályozott
szakterületeket, mint inkább a hagyományos gazdasági, magánjogi területeket érinti.
Nem véletlen, hogy e területen viszonylag alacsony, bár növekvő a rendeletek száma.
A gazdasági jog területén elsősorban a határon átlépő jellegű gazdasági társulási
formákat szabályozzák, míg a hagyományos magánjog területén a korábbi
tagállamközi egyezmények közösségiesítésének eredményeit jelenítik meg rendeleti
formában.134 E rendeletek azonban tipikusan nem uniformizáló jellegűek. Tartalmukat
tekintve vagy speciális közösségi jogi intézményt hoznak létre,135 vagy továbbra is a
tagállamok közötti együttműködést szabályozva szándékosan tág és valamennyi
tagállami megoldást lefedő fogalmak nyelvi megjelenítésére törekednek.136
A rendeletek nyelvi megjelenítésének egyik aspektusa tehát a rendelet különálló,
közösségi jellege, ami inkább a második esetkört, másik aspektusa pedig a
rendeleteknek a nemzeti joghoz való szoros kapcsolódása, ami pedig inkább az első
esetkört jellemzi. Mindkét esetkör tekintetében felmerülhet azonban a közösségi
rendelet és a nemzeti jog kapcsolata intézményesítésének szükségessége, ami például
fakadhat a rendeletből adott esetben következő, abból a tagállami kötelezettségből,
hogy a rendelethez kapcsolódóan nemzeti végrehajtási intézkedéseket kell hozni, vagy
abból, hogy kapcsolódó nemzeti szabályozásban a közösségi rendelet háttér- vagy
főszabályaira való utalással a rendelet előírásaival kapcsolatot kell teremteni. A
tagállami jogalkotónak tehát össze kell kapcsolnia a rendeletet és a nemzeti jogot. E
feladat teljesítése során azonban már teljes mértékben tartania kell magát a rendelet
hivatalos és hiteles szövegéhez. A nemzeti jogalkotó munkáját nagy mértékben
megkönnyíti, ha a közösségi rendelet szövege már e feladat teljesíthetőségére
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tekintettel született, és elve kizárja a nemzeti-közösségi jog nyelvi interferenciájából
esetlegesen következő értelmezési problémákat: vagy azzal, hogy tudatosan a nemzeti
jogban alkalmazott kifejezéseket használja az azonos tartalmú közösségi jogi
fogalomra, vagy azzal, hogy más kifejezést használ a nemzeti fogalomnál tágabb, de
azt is magába foglalni képes vagy attól teljesen különböző fogalomra.
A rendeletek nyelvi viszonyrendszerében nem szabad figyelmen kívül hagyni a
rendelet és más közösségi jogforrások (tipikusan irányelvek vagy határozatok)
nyelvezete és alkalmazott kifejezéseik közötti összeütközés problémakörét sem,
amiről a 3.3. pontban lesz részletesebben szó.
3.2. Az irányelv nyelvi vonatkozásai
Bár a rendelet is a közösségi jogharmonizáció eszközei közé tartozik, hagyományosan
az irányelv az, amelyik a tagállami jogok közelítését, összehangolását leginkább
megvalósítani képes forrása a közösségi jognak. Az irányelv, a rendelettel szemben
ugyanis nem igényel egységes, közvetlen alkalmazást. Az EK-Szerződés 249. cikke
értelmében a tagállamokat a célja tekintetében köti és azokra hagyja az ennek
megvalósításához alkalmazott forma és eszköz megválasztásának szabadságát.
Az irányelvi szabályozás következtében a gyakorlatban az irányelvben foglalt
szabályok a nemzeti jogban már a nemzeti jogi előírásokon keresztül nyilvánulnak
meg. Ez nyelvi szempontból azt jelenti, hogy a közösségi jogalkotónak kevésbé kell
figyelemmel lennie a tagállami jogi nyelvek sajátosságaira, mint a rendeletek
szövegezése során, hiszen az irányelv előírásai – optimális esetben – nem fognak
közvetlenül jogokat és kötelezettségeket keletkeztetni a tagállami jogalanyokra. Az
irányelvek tehát elvileg fogalmazhatnak elnagyoltabban, kevésbé egzakt módon. Erre
bizonyos esetekben rá is kényszerülnek, hiszen ha nem egységes jogot hoznak létre,
egyúttal a bennük meghatározott céllal összeférhető mértékben és módon érintetlenül
is hagyják a tagállami jogok sajátos megoldásait. Ezt pedig sokszor csak úgy tudják
kifejezésre juttatni, ha kellőképpen általános, olyan megfogalmazást használnak,
amely valamennyi nemzeti jogi megoldást képes lefedni. Az irányelvnek tehát sajátja,
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hogy a nemzeti joghoz képest nem bír elég pontos lenni. 137 Akad olyan értelmezés is,
amely szerint a közösségi jogalkotó irányelvek esetében inkább köznapi szavakat
használ, amelyek aztán a nemzeti jog síkján jelennek meg valós jogi szövegként.138 A
pontatlanabbnak ható szövegezés tehát nem feltétlen jelent negatívumot irányelvek
esetében, ugyanakkor a túlságosan általános megfogalmazás amellett, hogy tolerálja a
tagállami megoldásokat, mind a nemzeti jogalkotás, mind a jogalkalmazás szintjén
egyúttal bizonytalanságoknak adhat helyt. Az irányelv azon előnye, hogy tág
fogalmakat használhat, így egyben hátrányát is jelenti.139
Thomas Lundmark az irányelvek nyelvi vonatkozásairól és jogi célkitűzéseiről szólva
úgy ír, hogy harmonizáció esetében a jogszabályok közelítése céljának eléréséhez
használt szavak és jelentések csupán másodlagos szerepet játszanak. Az irányelvi
szabályozás elsődleges szerepe ugyanis az, hogy a harmonizáció következtében az
egyes jogokban ténylegesen hasonló megoldások szülessenek.140
Az elérendő megoldásoknak kell egyértelműeknek lenniük. Magukat a megoldásokat
pedig a tagállami jogalkotók valósítják meg, igaz az irányelv szövegéből kiindulva.
Az irányelvet nemzeti jogába átültető tagállami jogalkotó az irányelv szövegét
értelmezi, és annak szabályait saját jogrendszerének logikája, nyelvezete és
terminológiája szerint mintegy újraírja. Klasszikus esetben az irányelv általános
szabályait konkretizálja saját joga kötöttségeinek megfelelően. A nemzeti jogalkotó
ekkor egyfajta nyelven belüli, de rendszerek közötti (általános természetű közösségi
jogi előírás - konkrét nemzeti jogi előírás) fordítást végez.141 Különös esete ennek az,
amikor az azonos nyelvet használó különböző tagállamok ugyanabból az irányelvi
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nyelvi változatból kiindulva saját nemzeti joguknak megfelelően az átültetés során
más-más kifejezéseket alkalmaznak.142
Mindez akkor lehet így, ha az irányelv – eredeti rendeltetésének eleget téve – valóban
kerüli az uniformizáló, konkrét normatív szabályokat, és alapvetően célmeghatározó
előírások megjelenítését szolgálja. A közösségi jogalkotás elmúlt csaknem ötven
évének gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a Közösség gyakran – talán a
tagállamoknak a rendeleti formával szembeni tartózkodó hozzáállása végett is –
részletesen szabályozó, sokszor az egységesítés irányába hajló irányelveket bocsát
ki.143 Az ilyen irányelvek – amelyek helyesebb lenne, ha inkább rendeletben
jelennének meg – gyakorlatilag nem hagynak tényleges mozgásteret a tagállamnak az
átültetésnél. Ha a tagállam valóban meg kíván felelni az irányelv előírásainak, szinte
tételesen, szóról szóra át kell vennie az irányelvi szabályokat saját jogának előírásai
közé. Ezekben az esetekben az átültetés puszta formalitásra korlátozódik. Nyelvileg
azonban kötöttséget jelent a tagállam számára, hiszen átültetésükkor már nem az
általános normák konkretizálását végzik, hanem a közösségi előírásoknak való szolgai
megfelelést. A részletesen szabályozó irányelvek szövegei tekintetében a közösségi
jogalkotót ugyanolyan elvárások kötik, mint a rendeletek esetében, hiszen az általuk
rögzített szöveg feltehetően változatlanul jelenik majd meg a nemzeti jog szabályai
között is. Igaz, hogy amennyiben a nemzeti jogalkotó nyelvi, terminológiai hibát
észlel, azt az átültetés nyújtotta jogi keretek között elvileg orvosolhatja a nemzeti
jogban a helyes terminus használatával, de ez nyilván másodlagos eszköz szabad
csak, hogy maradjon.
Az ilyen, orvosolandó hibák több tényezőre, de alapvetően a közösségi jogszabályok
párhuzamos szövegezésének illúziójára vezethetőek vissza. Az általában angol vagy
francia szövegezési nyelvről a többi hivatalos nyelv változatai már utólag, a
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szövegezés folyamatától elszakadva dolgozó fordítók által készülnek. Bizonyos
esetekben a fordítások, amelyek később a hivatalos szöveg rangjára emelkednek, nem
feltétlenül tükrözik vagy nem jól tükrözik az „eredeti” szándékot, adott esetben
pontatlanok, nyelvileg helytelenek.
Az ilyen, az irányelv átültetése során a nemzeti jogalkotó által kiküszübülhető
irányelvi hibák legkirívóbb esete a szövegben található „félrefordítás”. Az
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 2004/108/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése az irányelv helyesbítés előtti
magyar változatában úgy szólt, hogy „valamennyi készüléken” el kell helyezni a
gyártó nevét és címét, míg a többi változatból (each apparatus shall be
accompanied...., chaque appareil doit être accompagné..., zu jedem Gerät sind ...
anzugeben) az derül ki, hogy ilyen információt nem feltétlenül kell magán a
készüléken elhelyezni, hanem elég ahhoz mellékelni. A közösségi jog-nemzeti jog
közötti fordítás viszonylatát jól szemlélteti ez az eset, mivel amennyiben a magyar jog
az irányelv magyar nyelvű változatát követné az átültetés során, az irányelv által
közvetíteni kívánt célnál jóval szigorúbb célt valósítana meg.
A fentihez hasonló „fordítási” pontatlanságok mellett a párhuzamos szövegezés
illúziójának csapdáitól leginkább azok a latin nyelvek – elsősorban az olasz –
szenvednek, amelyek a tényleges szövegezési nyelv(ek) – ezek esetében általában a
francia – erős hatása alatt íródnak, esetenként olyan kifejezéseket tartalmazva,
amelyek nyelvükben nem létező, idegen nyelvi elemek, de amelyek idegensége az
azonos nyelvcsaládi gyökerek folytán nem kirívó. E jelenségeket nevezi Sacco a
nyelvi pluralizmus sajátos megnyilvánulásaként „reciprocal translinguistic lexical
attraction”-nek.144 Egyértelműen francia (clause abusive) hatás alatt keletkezett a
93/13/EGK irányelv olasz szövegében a tisztességtelen szerződési feltétel, amely
clausole abusive-ként szerepelt, jóllehet az olasz polgári jog a tisztességtelenség,
visszaélésszerű magatartás tekintetében a vessatorie jelzőt használja, és ez is került
végül az irányelv átültetésekor a Codice civile szövegébe.145 Ugyancsak francia
hatásra került feltehetően a 99/44/EK irányelv olasz nyelvű változatának 3. cikkébe az
„un difetto di conformita di minore”, ami az átültető olasz jogszabályban már „un
144
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difetto di conformita di lieve” formában szerepel, illetve annak 1. cikkébe hatálya
meghatározást jelölő „campo d’applicazione”, amit az olasz jogi nyelv – legalábbis a
nemzeti jogban – „ambito d’applicazione”-ként használ.146 E példák sorát
gazdagíthatja – ez esetben talán inkább angol nyelvi hatás okán – az ugyanezen
irányelv 2. cikkében szereplő, a feltehetően a reasonably vagy a raisonnablement
hatására az olasz nyelvbe került „ragionevolmente” kifejezés, amely viszont a Codice
civile 1519. cikkébe már mint „con ordinaria diligeznza” fordulat került.147 Az
„ésszerűen eljárva” fordulat a magyar jogban való kezelésének nehézségeire és
megjelenítésének feleslegességére hívja fel a figyelmet Vékás Lajos is,148 amikor arra
tesz javaslatot, hogy egyértelműen a common law fogalomvilágából az irányelvbe
került fogalmat a magyar átültetés során a Ptk. ne jelenítse meg, mert az a bírói
gyakorlatban egyébként megszokottként ismert és alkalmazott, „az adott helyzetben
általában elvárható eljárással” azonosítható a magyar jog dogmatikai rendszerében.
Így járt el a magyar jogalkotó a Ptk. 2002. évi módosításakor149: annak 305/A. §-a
nem tartalmaz utalást az „ésszerűen eljárva” fordulatra.
Komolyabb következményekhez vezethet azonban a feltehetően hasonló nyelvi hatás
alatt szövegezett, a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására,
eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről
szóló 90/434/EGK irányelv 11. cikke. Ennek francia változatában az „adóelkerülés”
évasion fiscale-ként szerepel. Ez az olasz változatban evasione-ként jelenik meg, ami
viszont nem az adó megkerülést, hanem az adócsalást (franciában: fraude fiscale)
jelent. A helyes megfelelő Sacchetto szerint az elusione lett volna. A két fogalom
olasz jogban való eltérősége azért is fontos, mert azokat másként kezeli és
szankcionálja az olasz jog.150
Megfigyelhető, hogy az irányelvek az egyes közösségi jogterületek vonatkozásában
eltérően viselkednek. Hol megőrzik eredeti, inkább célmeghatározó jellegüket
(fogyasztóvédelmi irányelvek), hol rendeleti jellegű előírásokat jelenítenek meg
(állategészségügy, növényegészségügy), hol pedig a kettő kombinációját alkotják
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(műszaki szabályokat tartalmazó irányelvek). A különböző típusú irányelvek más-más
hozzáállást követelnek meg a nemzeti jogalkotótól az irányelv átültetése során.
Az átültetés folyamatában, miután a nemzeti jogalkotó leválasztja azokat az irányelvi
előírásokat – ha vannak ilyenek –, amelyeket egy az egyben kíván a nemzeti jogban is
reprodukálni, meg kell vizsgálnia az irányelv többi előírását, abból a szempontból,
hogy melyek azok, amelyek általános megfogalmazásúak és engedik a nemzeti jogra
való átfordításukat. Nem biztos ugyanis, hogy az irányelv valamennyi előírása ilyen.
Akadhatnak olyan közösségi jogi fogalmak, amelyeket meg kell őrizni vagy tanácsos
megőrizni az irányelvben használt formájukban, mert nem tűrik vagy nem igénylik
nemzeti jogban való kibontásukat. Megfigyelhető, hogy – jóllehet a nemzeti jogalkotó
szabadságot élvez az irányelv előírásainak, így adott esetben definiált fogalmainak
átvételében – az Európai Bizottság viszonylag szigorúan vizsgálja azt, hogy az
irányelvben kifejezetten, közösségi szinten meghatározott fogalmak önálló és
tartalmilag teljesen egyező fogalomként megjelennek-e az átültető jogszabályban.
Ezért is követi sok esetben az angol jog az irányelvek „copying out”151 vagy más
néven „transcription”152 stílusú, szinte szó szerinti átvételét: nem kísérleteznek a
gyakran kontinentális jogi eredetű közösségi jogi fogalmak angolszász jogi
megfelelőinek leképezésével, inkább érintetlenül hagyják az irányelvi szöveget, és
úgy emelik azt be saját jogukba, mint ahogyan ezt tették a szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen kikötésekről szóló 93/13/EGK irányelvvel is.153 Az angol
megoldás érdekessége egyébként, hogy a 93/13/EGK irányelvvel nem érintett
kérdések tekintetében az átültető jogszabállyal párhuzamosan fennmaradt az angol
hagyományokon nyugvó és fogalmakat használó „saját” szabályozás is.154
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Szintén nem támogatja az irányelvi fogalmak maradéktalan tagállamiasítását és
hibának tekinti például Silvia Ferreri az olasz jog megoldását a 99/44/EK irányelv 3.
cikkében szereplő „aránytalan” kifejezés átültetésére. Ferreri szerint az aránytalanság
sajátos közösségi jogi jelentőségű fogalom, amit a kifejezés szintjén is meg kellett
volna hagyni „sproporzionato”-ként, míg az irányelvet átültető olasz jogszabály
elvette a fogalom közösségi jogi jellegét azzal, hogy „eccessivamente oneroso”-ként
képezte azt le.
Egyértelműen az irányelvi fogalom nemzeti jogban történő más nyelvi megjelenítését
választotta a magyar jogalkotó viszont, amikor a határon átlépő jogviták esetében
alkalmazandó

költségmentességről

szóló

2003/8/EK

irányelv

átültetésekor

következetesen az irányelvben használt e fogalomra nem a „költségmentesség”,
hanem a „jogi segítségnyújtás” kifejezést használja, jóllehet tartalmilag a magyar
költségmentesség fogalom is magába foglalja a perköltség alóli részleges vagy teljes
mentességen kívül és/vagy mellett a jogi segítségnyújtás egyéb formáit is. A kérdés
nyelvi érdekessége még, hogy az irányelv német változata, mint a magyar is,
egyértelműen csak és kizárólag eljárási költségek tekintetében nyújtott támogatásra
utal a Prozessenkostenhilfe kifejezéssel, míg a francia és az angol változatok
kétértelműek. Az aide juridique, illetve a legal aid elvileg mind jogi segítségnyújtást,
mind pedig pénzügyi értelemben vett támogatást is jelenthetnek, és azt csak a német
valószínűsíti, hogy inkább ez utóbbiról van szó. Mivel azonban az átültető magyar
törvény155 a jogi segítségnyújtás alatt is alapvetően pénzügyi jellegű vagy vonzatú
támogatásokat említ, az átültetést helyesen végezte el, csupán nem kívánta az
irányelvben használt kifejezést alkalmazni, és bár lehet, hogy ez szükségtelen volt, de
ezt megtehette, különösen arra tekintettel, hogy célját tekintve a törvényi
megfogalmazás egyértelműbb lett.
Szintén átfordította saját jogi nyelvére az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések
esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv első, csatlakozást
megelőző átültetése esetében az irányelv magfogalmát a német joghoz hasonlóan
(Haustürgeschäft)156 a magyar jog is, amikor megtartotta/felelevenítette a jogi

155
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2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról.
Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften vom 16.01.1986.
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nyelvében már létező régies kifejezést, a „házaló kereskedést”.157 2004-ben azonban
szakított ezzel a megközelítéssel. A korábbi kormányrendeletet hatályon kívül
helyező 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet már az irányelvi nyelvhasználatot követi,
és nem „házaló kereskedést”, hanem az irányelv által ténylegesen lefedett körre
nyelvileg is pontosabban utalva „üzleten kívüli kereskedést” használ. Kérdéses, hogy
a „házaló kereskedés” – amely köznyelvi jelentésével ellentétben a kormányrendeleti
definíció alapján egyértelműen szélesebb kört kívánt átfogni, mint a fogyasztó lakásán
megkötött szerződések – valóban ne bírta volna-e el a köznyelvi jelentésnél szélesebb
irányelvi tartalmat és valóban szükség volt-e az irányelvi tartalomhoz nyelvileg is
közelíteni.
A nemzeti jogalkotó ugyan szabad mérlegelési és döntési jogosultsággal rendelkezik
az irányelv nemzeti jogban való megjelenítése nyelvi vonatkozásainak tekintetében is,
mozgástere azonban még az általános megfogalmazású fogalmak leképezése esetében
sem teljesen korlátlan. Messzemenően figyelembe kell vennie azt, hogy a közösségi
jog fogalmai autonóm fogalmak, akkor is, ha azok tartalma könnyen megragadható
vagy éppen egybeesik a köznyelvi vagy nemzeti jogi nyelvi fogalmak tartalmával. Az
átültetés során tehát mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy e fogalmak az
autonóm közösségi jogrend részei, tartalmuk megállapításához valójában a nemzeti
jogalkotónak már meg kell előlegeznie azt a rendszertani, teleologikus és kisebb
részben nyelvi értelmezést, amelynek segítségével az Európai Bíróság állapítja meg
szükség esetén az egyes irányelvi fogalmak közösségi jogi és ekként a nemzeti jogban
megjelenítendő tartalmát. Amennyiben a nemzeti jogalkotó így jár el, megközelítése
alapvetően gondosságra és körültekintésre vall. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az
ilyen gondos eljárás mellett a közösségi jog érintett fogalma az Európai Bíróság
értelmezése következtében más, ellentétes, szűkebb vagy szélesebb tartalommal telik
meg.
A már fentebb is említett és a későbbiekben részletesen ismertetésre kerülő Simone
Leitner ügyben158 az alapirányelvben szereplő „kár” fogalmat, irányelvi definíció
hiányában, méltán értelmezhette egészen az ügyben hozott ítéletig a nemzeti
jogalkotó saját „kár” fogalmának fényében. Az ítélet azonban arra hívta fel a
157
158

Lásd 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet a házaló kereskedésről.
C-168/00. számú ügy (lásd lejebb).
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figyelmet, hogy a „kár” fogalmát a lehető legszélesebb értelemben kell használni, ami
számos jogban – így az ügyben érintett osztrák jogban is – a nemzeti jogban
használatos értelemtől tágabb fogalomhasználatot kívánt meg.
A definiálatlan irányelvi fogalmakból következő, egymástól eltérő eredményre vezető
tagállami megoldások még csak elítélendő példaként sem említhetőek. E megoldások
általában egyébként formailag helyesek, sok esetben az átültető jogszabály szintjén az
irányelv szó szerinti megfogalmazását követik, és akkor kezdenek önálló utat járni,
amikor a nemzeti jogalkalmazás megtölti e kifejezéseket a nemzeti jogban egyébként
kifejlődött fogalmisággal, ami nem feltétlenül egyezik tagállamról tagállamra. A
85/374/EGK irányelv „hibás” termék fogalma ugyanabban a nyelvi formában
szerepelt az angol nyelvű irányelvi változatban és az átültető jogszabályban (defect),
valamint a német nyelvű irányelvi változatban és az átültető jogszabályban
(Fehler).159 A nemzeti bírói joggyakorlat azonban eltérően kezelte a termékfelelősségi
kérdéseket. A német joggyakorlat afelé mozdult el, hogy amennyiben a termék
valamilyen alapvető hiányosságtól szenved, a károsultat nem terheli bizonyítási
kötelezettség arra nézve, hogy gondosan járt-e el a termékkel kapcsolatban. Ezzel
szemben az angol ítélkezési gyakorlat nem ismeri el a károsult ilyen jellegű
mentesítését. Lundmark okfejtése oda vezet, hogy a jogfogalmi konvergencia és
ezáltal tényleges harmonizáció azzal is segítendő lenne, ha a nemzeti bírák más
tagállami bíróságok jogértelmező tevékenyégét is követnék, esetleg abból
merítenének, de legalábbis ismernék azt.
Szintén a fogyasztóvédelmi harmonizáció területén jelentkező probléma a 93/13/EGK
irányelv 6. cikkének „a nemzeti joguk szerint nem jelentenek kötelezettséget a
fogyasztóra” fordulata, amely esetében számos tagállami jog saját nemzeti jogából
egyébként

következő

érvénytelenségi

formákat

alkalmazott

arra,

hogy

a

tisztességtelen szerződési feltételek az irányelv követelményének megfelelően „ne
jelentsenek kötelezettséget” a fogyasztóra.160 A Bíróság joggyakorlata azonban
mintegy szűkítette ezt a tagállami jogalkotói szabadságot, amikor egyes szerződési
feltételek esetében a bíró által hivatalból figyelembe veendő, ipso iure
159

Lundmark, 143.
Az irányelv ezen fordulata feltehetően azt az irányelvekel szembeni elvárást kívánta teljesíteni, hogy
nem alkalmazott szűk körben ismert fogalmakat és a nagyon általános megfogalmazást választotta.
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érvénytelenséget követelt meg,161 ezáltal mintegy helytelennek tekintve a fogyasztó
tevékeny fellépéséhez kötődő olyan érvénytelenségi formákat, mint amelyek a magyar
jog „megtámadhatóság” jogintézményéhez esnek közel.
Általános szabály szerint tehát az irányelvek fogalmaival a tagállamok jogalanyai nem
kerülnek közvetlen kapcsolatba, mivel az átültető jogszabályok mintegy „lefordítják”
azokat a nemzeti jog „nyelvére.” Szerencsés esetben pedig sikeresen teszik ezt. Az
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata azonban olyan irányba fejlődött, hogy biztosítsa
az irányelv által jogosítani kívánt magánszemélyek védelmét, akkor, amikor azok az
állam mulasztása, vagyis átültetési tétlensége, illetve helytelen átültetése folytán nem
tudnak hivatkozni az irányelvből egyébként őket megillető jogaikra. E joggyakorlat
egyik megnyilvánulása a közvetlen hatály tételének kimunkálása volt, amelynek
értelmében

irányelvek

egyértelmű,

világos,

feltétlen

előírást

tartalmazó

rendelkezésére magánszemélyek közvetlenül is hivatkozhatnak a széles értelemben
vett állammal, illetve annak szerveivel szemben.162 Akkor, amikor a tagállami bíró
érvényt kell, hogy szerezzen az irányelv közvetlenül hatályos rendelkezésének és
lehetővé kell tennie az eljáró magánszemély számára, hogy hivatkozhasson arra, mind
ő, mind az előtte eljáró felek (a hivatkozó fél, illetve a széles értelemben vett állam)
kapcsolatba kerülnek az irányelv nyelvezetével, annak fogalmaival. A nemzeti bíró
rákényszerül tehát az irányelv szövegének közvetlen értelmezésére. Igaz, hogy a
közvetlen

hatályos

rendelkezés

feltételei

között

megjelenő

pontosság

és

egyértelműség feltehetően pont azt kívánják kizárni, hogy az ilyen rendelkezések
értelmezési bizonytalanságokhoz, szétcsúszásokhoz vezessenek.
Még

nagyobb

teret

enged

talán

az

értelmezési

bizonytalanságoknak

a

magánszemélyek irányelvekből következő jogainak érvényesülését biztosítani hivatott
másik, az Európai Bíróság által kifejlesztett jogelv, a közvetett hatály elve.163 Ezt
akkor kell alkalmaznia az eljáró nemzeti bírónak, ha az érintett irányelv vonatkozó

161

Océano Grupo Editorial SA kontra Roció Murciano Quintero (C-240/98) és Salvat Editores SA
kontra José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed
Berroane (C-243/98) és Emilio Viñas Feliú egyesített ügyek (EBHT 2000., I-4941.), valamint C473/00. számú Cofidis SA kontra Jean-Louis Fredout ügy (EBHT 2002., I-10875.).
162
Lásd a 90/70. számú Grad ügyet (EBHT 1970., 277.), a 152/84. számú Marshall ügyet (EBHT
1984., 1891.), valamint a C-188/89. számú Foster kontra British Gas ügyet (EBHT I-1990., 3313.).
163
14/83. számú Sabine von Colson és Elisabeth Kamann kontra Land Nordrhein-Westfalen ügy
(EBHT 1984., 1891.).
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rendelkezése esetében nem állnak fenn a közvetlen hatály feltételei, tehát az nem
pontos, egyértelmű vagy feltétlen, illetve, ha a szemben álló peres fél nem a széles
értelemben vett állam része. Ilyenkor a nemzeti bíró lehetőségeihez képest köteles az
egyébként alkalmazandó nemzeti jogot az irányelv előírásainak fényében értelmezni.
Lehetőségeinek korlátja a nemzeti jog contra legem értelmezése. A közvetett hatály
elvének alkalmazásánál tehát a nemzeti bíró feltehetően kevésbé pontos és egyértelmű
közösségi jogi rendelkezéseket kell, hogy a nemzeti jog vonatkozó előírásaira
vetítsen, ami egy sokrétű értelmezési tevékenységet jelent. Értelmezése következtében
közösségi jogi előírások mintegy áthatják a nemzeti jogot, ehhez azonban fel kell
fejtenie a közösségi előírás értelmét, tartalmát.
Hesselink cikkében azt feszegeti, hogy vajon a holland jogalkalmazó kénytelen lesz-e
a már fent említett 93/13/EGK irányelv 6. cikkét értelmező Oceano Grupo és Cofidis
ügyek következtében a holland jog bizonyos tisztességtelen feltételek esetében
„megtámadhatóságot”

(vermitigbarkeit)

előíró

rendelkezését

„semmisségnek”

értelmezni.164
Mindezek alapján látható, hogy az irányelvi fogalmiságot több szempontból sem lehet
teljes mértékben szembeállítani a közvetlenül alkalmazandó rendeleti nyelvezettel. Az
irányelv fogalmai lehet, hogy bizonyos esetben további autonómiát követelnek meg a
nemzeti jogban, vagy azok a rendeleti szabályozáshoz közel eső szabályozási technika
esetében teljes mértékben reprodukálódnak a nemzeti jogban, más esetben pedig a
nemzeti jogalkalmazó szerv tevékenysége következtében kerülnek közvetlenül
kapcsolatba a nemzeti joggal.
Eddig alapvetően az irányelvek által használt fogalmak meghatározatlanságából
következő problémákról volt szó. Érdemes röviden szót ejteni arról is, ha egy
irányelvben az irányelv szabályozási köre tekintetében definiált fogalmat a nemzeti
jog kiemel az irányelv rendszeréből és magánjogának általános fogalmává teszi,
kiterjeszti tehát annak hatályát. Ennek veszélyeire szintén Roth figyelmeztet, a 28/95.
164

Martijn Hesselink: The European Commission’s Action Plan: Towards a More Coherent Contract
Law? European Review for Private Law. 2004, 413. Megjegyzendő, hogy ezt a kérdést feszegette az
első magyar előzetes döntéshozatali ügy, a C-302/04. számú Ynos Kft. Kontra Varga János ügy első
kérdése is a magyar jog vonatkozásában, amelyik az ügy idején szintén a megtámadhatóság
jogintézményét érvényesítette a tisztességtelen szerződési feltételek egy körére.
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számú Leur-Bloem ügyben hozott ítélet165 azon tanulságára emlékeztetve, hogy nem
harmonizált területekre a tagállam által kiterjesztett irányelvi átültetés esetében e
tagállami szabályokat is az irányelv fényében kell értelmezni. Ennek értelmében a
közösségi jog fogalmai kisugározhatnak a nemzeti jognak a közösségi jog által még
szabályozatlan területeire is. Újabb tisztázatlan pont tehát a közösségi jog akár több
irányelvben is következetes fogalmának és nemzeti jog maradványhatáskörében
fennmaradt hasonló, de kissé eltérő testvér fogalomnak vagy kiterjesztett irányelvi
fogalomnak a viszonya.
Az irányelv nyelvi jellemzőiről szólva érdemes kitérni a kerethatározatok nyelvi
vonatkozásaira is. Az irányelv jogi jellemzőivel azonos jellemzőkkel bírnak ugyanis a
büntető és rendőrségi ügyekben való együttműködés területén alkalmazható
jogforrások, a kerethatározatok. A két jogforrási eszköz közötti kifejezetten előírt
különbség az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontja
szerint, hogy azok – az irányelvekkel szemben – nem bírhatnak közvetlen hatállyal. E
rendelkezést vizsgálva mindenképpen érdekes, hogy irányelvek esetében egyébként a
közvetlen hatály érvényesülése és annak feltételei nem magából az EK-Szerződésből,
hanem az Európai Bíróság joggyakorlatából következnek, míg a kerethatározatok
esetében a közvetlen hatály hiányát maga az alapszerződés állapítja meg. A
kerethatározatok a nemzeti jogok olyan területén, a büntetőjogi előírások terén
kívánnak harmonizációs célokat megvalósítani, ahol egyébként nagyon erősek a
nemzeti

szabályozási

sajátosságok.

A

kerethatározatok

nyelvezetének,

megfogalmazásának tehát egyrészről erre tekintettel kell lennie, másrészről az azokat
átültető nemzeti jog nem alkalmazza, illetve sok esetben nem is tudja alkalmazni
annak szó szerinti átvételét, a „copying out” vagy „transcripction” technikát. E
jogforrási típus esetében tehát feltétlenül érvényesül a kerethatározat előírásainak a
nemzeti jog stílusához való igazításának elvárása.166
A kerethatározat előírásainak, fogalomrendszerének a nemzeti jogban való közvetett
megjelenésében új fordulatot hozott az Európai Bíróság C-105/03. számú Pupino
ügyben hozott 2005. június 16-i ítélete. Az ítélet a közvetlen hatály és az EK165

Leur-Bloem kontra Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2. (EBHT 1997., I4161.)
166
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Szerződés 10. cikke érvényesülésének hiányában is megállapítja a nemzeti bíró azon
kötelezettségét, hogy a nemzeti jogát a kerethatározat fényében értelmezze. E
kötelezettségének korlátja a jogbiztonság elve és a visszaható hatály tilalmának
érvényesítése.167 Nem vezethet a kerethatározat szerinti értelmezés például a
kerethatározat rendelkezéseit megsértő személyek büntetőjogi felelősségének
kimondásához vagy súlyosításához.168 Nem vezethet továbbá a nemzeti bíró
értelmezési tevékenysége contra legem értelmezéshez.169
A Pupino ügy nemcsak a közösségi jogban kifejlődött elveknek az Unió III. pillérére
analógia alapján történő kiterjesztése vonatkozásában tekinthető forradalminak,
hanem abból a szempontból is, hogy a kerethatározat szövegének, nyelvezetének
fényében való értelmezés ezt a jogforrási típust is elérte.
3.3. A közösségi jogszabályok egyes típusainak egymás közötti nyelvi
interferenciája
Amennyiben a közösségi jogalkotó tudatosan és következetesen alkalmazza a
közösségi jogforrásokat az elérendő szabályozási szükséglet és annak jellemzőinek
fényében, elvileg egymástól megkülönböztethető módon megkettőződhetne a
közösségi jogi nyelvezet az egyes nyelveken. Egyrészről létezne az egységes jogot
keletkeztető, közvetlenül alkalmazandó szabályokat előíró rendeleti nyelvezet a
nemzeti jogokba közvetlenül behatoló közösségi fogalmakkal. Másrészről létezne egy
visszafogottabb irányelvi nyelvezet, amely csak közvetett módon jelenne meg a
nemzeti jogi nyelvek síkján, és elsődlegesen a nemzeti jog saját fogalmai útján
érvényesülne, amely utóbbiak szükség szerint akár gazdagodhatnak is az irányelvből
közvetlenül átemelt egyes fogalmakkal. Az első nyelvezetet a körülhatároltság,
egzaktság, míg a másodikat az elvontabb, általánosító megfogalmazás jellemezné. A
fentiekben már szó volt róla, hogy például az irányelvek sem minden esetben
elvonatkoztató,

általános

megfogalmazásúak,

sőt

gyakran

részletező

és

messzemenően pontos előírásokat tartalmaznak. Ez a tény önmagában cáfolja azt,
hogy élesen elkülöníthető lenne a közösségi rendeletek és irányelvek nyelvezete. Az
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Az ítélet 45. pontja.
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is igaz természetesen, hogy a közösségi jog kénytelen egyes fogalmakat mind
rendeletekben, mind irányelvekben is használni. Ez következik abból, hogy a
közösségi jog önmagában belül zárt, önálló jogrendszer, ahol az egyes jogforrások
nem izoláltan, hanem e rendszeren belüli kölcsönhatásban léteznek. Bizonyos
esetekben azonban megfigyelhető, hogy a közösségi jogalkotó az irányelvi-rendeleti
fogalmak közötti átjárhatóság esetében túllép a szükséges mértéken és ezzel
jogfogalmi, értelmezési és megértési zavart okozhat a nemzeti jogban. Olyan eseteken
fordul ez tipikusan elő, amikor az irányelvi szabályozást a későbbiekben a Bizottság
által kibocsátott rendeleti szintű végrehajtás követi. A nemzeti jogalkotó az irányelv
végrehajtása során nem élvezhet teljes mértékben nyelvi önállóságot, hiszen az
irányelv egyes fogalmai az irányelvben használt kifejezés formájában megjelennek a
rendeletben is. Ahhoz, hogy a közösségi rendelet a nemzeti jogban akadálymentesen
alkalmazható legyen, a nemzeti jogalkotó kénytelen a rendeletben is megjelenő
kifejezéseket használni az irányelv nemzeti jogba történő átültetése során, akkor is, ha
egyébként más, az irányelv által célzott fogalmat a nemzeti jogban jobban kifejező
kifejezést szeretett volna alkalmazni. Jó példája ennek a 2003/71/EK, úgynevezett
prospectus irányelv170 és annak végrehajtási rendelete.171
Hasonló eredményre vezethet, de még nagyobb veszélyeket rejthet magában az a
megoldás, amikor irányelvi szabályozásra ugyan irányelvi végrehajtó szabályok
épülnek, de azokat a nemzeti jog – a szabályozás jellege miatt – változatlan formában
kénytelen reprodukálni. Ilyen, ha a végrehajtó irányelv változatlan formában
alkalmazandó

formanyomtatványokat

tartalmaz.

Ez

okozta

a

közbeszerzési

szabályozás problematikáját. A közbeszerzési irányelvek rendszerére172 telepedett
2006-ig a vonatkozó formanyomtatványokat tartalmazó 2001/78/EK irányelv. Az
170

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a
2001/34/EK irányelv módosításáról szóló 2003/71/EK irányelv.
171
A 2003/71/EK irányelv az equity securities esetében azért okozott az irányelv magyar nyelvű
szövegében használt “tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír” később, a végrehajtási rendelet
(809/2004/EK rendelet) megjelenésekor az abban való szerepeltetés által nyelvi bizonytalanságot mert
az átültető magyar jog a vonatkozó fogalomra a “tulajdoni részesedést megtestesítő befektetést”
használta. Hasonló problémát vetett fel a depositary receipt, ami az irányelvben és más kapcsolódó
irányelvekben (93/22/EGK, 2004/39/EK irányelvek) „letéti igazolásként” vagy „letéti jegyként”
szerepelt, jóllehet a magyar jog analóg fogalmára a „másodlagos értékpapír” kifejezést használta. A
809/2004/EK rendeletben pedig meghatározó jelentőségű e fogalom, ami az irányelvi kötöttségek okán
immár „letéti igazolásként” jelenik meg.
172
A korábbi közbeszerzési irányevek (93/38/EGK, 93/37/EGK, 93/36/EGK, 92/50/EGK irányelvek)
rendelkezésit átültető nemzeti szabályok 2006 júliusáig voltak alkalmazandóak. Ettól az időponttól
kezdve azonban a 2004/17/EK, valamint a 2004/18/EK irányelvek előírásainak kell megfelelni.
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alapirányelvek átültetésénél a magyar jogalkotó élt például azzal a szabadsággal, hogy
annak előírásait, fogalmait a magyar jogi nyelvhez, rendszerhez idomította.173 Ez azt
jelenti, hogy számos esetben eltért az irányelvben használatos kifejezésektől. A
formanyomtatványokat tartalmazó 2001/78/EK irányelv esetében bár formálisan
irányelvről volt szó, a nemzeti jogalkotó mégsem kapott valós lehetőséget a
nyomtatvány szóhasználatának átírására, mert a közösségi értékhatárt elérő és ekként
az Unió Hivatalos Lapjában is közzéteendő beszerzések esetében a Közösség
megköveteli az irányelvben szereplő nyomtatványok alkalmazását. A közösségi jog
szemszögéből tisztább megoldás lett volna a nyomtatványok rendeletben való
megjelenítése – mint ahogy erre végül 2005-ben sor is került –, azonban ez nem oldja
feltétlenül meg a fogalmi zűrzavart, hiszen ebben az esetben előállhat az irányelvet
átültető nemzeti jog és a rendelet szóhasználata közötti nyelvi eltérés azonos
fogalmak kezelésekor.
A

formanyomtatványok

–

megjelenési

formájukban

való

érvényesülési

kötelezettségük miatt – egyébként is számos nyelvi csapdát rejtenek magukban, ha
irányelvhez kapcsolódnak. Ugyanilyen hatást gyakorolnak ugyanis a határozat
formájában megjelenő végrehajtási jellegű aktusok, amelyek irányelvek végrehajtását
szolgálják. Ilyenkor a fogalmi keveredés veszélye annál inkább is nő, mivel az
irányelv átültetése idején a nemzeti jogalkotó nem feltétlenül figyel olyan tudatosan –
ha egyáltalán rendelkezésére áll – a határozat szövegére, mintha az közvetlenül
alkalmazandó rendelet lenne. Ennek következtében az irányelvet átültető nemzeti
jogszabály és a határozat feltétlen, eredeti formájukban érvényesülést kívánó előírásai
(mint a nyomtatványok) nem biztos, hogy összeolvashatóak lesznek.
A jogforrási eszköz megválasztásánál tehát a közösségi jogalkotót nyelvpolitikai
célok is kell, hogy befolyásolják. Egy ilyenfajta tudatossággal kiküszöbölhető vagy
173

A 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet a formanyomtatvány 1. melléklet B. mellékletében például a
magyar közbeszerzési jogban használt „előzetes összesített tájékoztató”-t használja, míg a 2001/78/EK
irányelv csupán az „előzetes tájékoztatót”. Szintén szembetűnő és egyértelműen a jogforrási
interferenciából fakad, hogy az irányelv formanyomtatványa értelemszerűen a HÉA rövidítést
alkalmazza a tág és általános értelmű „hozzáadott értékadóra” utalva, míg az IM rendelet természetesen
„ÁFA” jelölést használ a becsült érték tekintetében. További példa, hogy az irányelv „odaítélési
feltételeket”, míg a magyar nyomtatvány „bírálati szempontokat” tartalmaz. Az irányelv egyébként
több ponton használja a közösségi irányelvek idegen nyelvű szövegeiből egyébként fordítási szinten
következő „odaítélés” kifejezést, amit a magyar nyelvű nyomtatvány, csakúgy, mint ahogy a magyar
törvényi háttérszabályozás, egyáltalán nem használ.
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legalábbis csökkenthető lehet a közösségi jogforrások és a nemzeti jog nem kívánt
nyelvi interferenciája.
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IV.

A közösségi jog jogi fogalmainak és a közösségi jog által használt

fogalmaknak a kategóriái
A közösség jog fogalmait meghatározó jellemzők, mint a közösségi jog nyelvi
autonómiája, a közösségi jogszabályok keletkezésének mechanizmusa, valamint a
közösségi, uniós jogforrások jogi jellemzőinek a fogalmakra gyakorolt hatása már az
előző részben bemutatásra kerültek. Ahhoz, hogy a közösségi jogban fellelhető
fogalmak nyelvi megfeleltetésének kérdése körüljárható legyen, célszerűnek tűnik a
közösségi jog jogi fogalmainak, illetve az általa használt egyéb fogalmaknak az egyes
kategóriáit azonosítani. Az Európai Bíróság joggyakorlata arról tanúskodik, hogy
közösségi jog autonómiájának tétele nem csak a közösségi jog tisztán jogi fogalmai
tekintetében – igaz ezeket általában jobban jellemzi –, hanem az általa használt
fogalmak vonatkozásában is fennáll, ezért mindkét kategória vizsgálata fontos
tapasztalatokkal szolgálhat.
Az egyes fogalmak kategorizálása elősegítheti a nyelvi megfeleltetés helyességét. A
kategóriák a jog fogalmainak fentebb bemutatott csoportosítását követik, amennyiben
a jogi fogalmak, valamint a jog által használt fogalmak halmazait tekintik kiindulási
alapnak. A két nagyobb halmazon belüli egyes csoportok azonban elsősorban a
közösségi jog sajátos jellemzőire tekintettel kerültek meghatározásra, tehát
egyértelműen figyelemmel vannak a közösségi jogrend önálló státuszára, a nemzeti
jogokkal való kapcsolatára.
Ugyanakkor

hangsúlyozandó,

hogy

nem

minden

fogalom

kategorizálható

egyértelműen, illetve a kategóriák határai sem jelölhetőek ki teljesen pontosan úgy,
hogy ne legyenek az egyes csoportok tartalma között esetleges átfedések. Kísérleti
jelleggel és a lehető legpontosabb elhatárolásra törekedve a következő kategóriákat
határozhatjuk meg.
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2. számú táblázat
A közösségi jog fogalmai
A közösségi jog jogi fogalmai

A közösségi jog által használt fogalmak

1. A közösségi jog saját fogalmai

1. A közösségi jogban is köznyelvi értelemben
használt fogalmak

2. A nemzeti jogokban korábban létező jogi
fogalmak, amelyek a közösségi jogban hasonló,
de módosult értelmet nyernek, ugyanakkor
azonos kifejezés formájában jelennek meg

2. A közösségi jogban a köznyelvi értelemhez
képest szűkített vagy tágított értelmű fogalmak

3. Az egyes tagállami jogokból „importált”
közösségi jogi fogalmak

3. Szaknyelvi fogalmak a közösségi jogban

4. A fogalom értelmezéséhez a közösségi jog
kifejezetten a tagállami jogot hívja fel
5. Jogi fogalmak, amelyek teljesen azonos
értelemben szerepelnek a nemzeti jogi
fogalommal

Az alábbiakban e kategóriák kerülnek bemutatásra és elemzésre, az egyes kategóriák
viszonylagos határainak lehetőség szerinti kijelölése mellett.
1. A közösségi jog jogi fogalmai
1.1. A közösségi jog saját fogalmai
A közösségi jog saját fogalmai alatt azokat a fogalmakat értem, amelyeket
kifejezetten a közösségi jog teremt, és amelyeket a nemzeti jogok ezt megelőzően
nem ismertek. Ezek nemcsak a közösségi, hanem széles értelemben véve az uniós jogi
aktusokat is jellemzik. Jellegüknél fogva jogi fogalmak. A közösségi jog saját
fogalmainak értelme viszonylag könnyen azonosítható, mert az csak a közösségi
jogból fakad és kizárólag abból kiindulva vezethető le. Nem merül fel a nemzeti jogi
fogalmakkal való összekeverhetősége, mert maga a közösségi jog konstituálja azokat.
Benacchio szerint a közösségi jog saját fogalmai általában kauzisztikusak és exkluzív
jellegűek, vagyis azok közösségi jogi eredete könnyen felismerhető.174
E fogalmak egy része olyan, ami egyértelműen a Közösség/Unió létrejöttéhez,
működéséhez köthető, és mindig szigorúan és elkülöníthetően közösségi/uniós
174

Benacchio, 55.
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kontextusban jelenik meg, a nemzeti jogalkotás vagy jogalkalmazás esetleges
értelmezési tevékenysége elkerüli azokat. Ilyenek a sajátos uniós intézményrendszer
alkotóelemeinek elnevezései, ezek eljárásai vagy jogforrásai.175
Ide tartozik még a közösségi jog által kialakított gazdasági mechanizmusok sajátos
rendszere, mint a piacok közös szervezése, a strukturális és kohéziós alapok, az ezek
működéséhez kapcsolódó mechanizmusok jellemző terminológiája,176 a közös piac, a
belső piac, a négy szabadság, az ezekhez köthető alapfogalmak,177 valamint a
közösségi jogalkotás sajátos formája, a jogharmonizáció fogalma is.
Tartalmuk nem mindig jelenik meg az írott közösségi jogban is, az gyakran az
Európai Bíróság értelmezése által tisztul le.178 E fogalmak közül egyesek pedig –
általában a közösségi jogot meghatározó jogrendi jellemzők – mint a közösségi jog
elsőbbsége, a közvetlen hatály vagy a közösségi preferencia elve, meg sem jelennek
az írott jogban, hanem keletkezésük is a Bíróság joggyakorlatához köthető.
A közösségi jog saját fogalmainak másik részénél erősebb a nemzeti joggal, annak
fogalmaival, nyelvezetével való keveredés esélye. Ezeket ugyan szintén kifejezetten a
közösségi jog teremti, de érvényesülésük egyik terepe a nemzeti jog, vagy legalábbis
érvényesülésük során kapcsolatba kerülnek azzal. Benacchio a versenyjog fogalmait
sorolja például egyértelműen ide. Utal arra, hogy az olasz jogban a „gazdasági
erőfölénnyel való visszaélés” EK-Szerződésbeli fogalma az ezt érvényre juttató olasz
trösztellenes törvénnyel kelt életre a nemzeti jog egésze számára.179 Ilyenként említi
még a versenykorlátozó megállapodásokat.

175

Például az „együttdöntési eljárás”, a „Belső Piaci Harmonizációs Hivatal”, a „Közszolgálati
Törvényszék” vagy a „kerethatározat”. Az ilyen fogalmak szélsőségesen sajátos formája az „acquis
communautaire” vagy a „Schengen acquis” fogalma.
176
Például az „addicionalitás elve”, a „kifizető hatóság”, a „lefölözés”, az „előcsatlakozási támogatás”.
177
Például a „vándormunkás”, a „mennyiségi korlátozások”, a „vámmal azonos hatású díj”.
178
Legtisztább példája lehet ennek az úgynevezett Dassonvile formula, ami mintegy kötelező
szabályként adja meg a mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések fogalmát, amit úgy
határoz meg, mint minden olyan intézkedés, ami közvetve vagy közvetlenül, ténylegesen vagy
potenciálisan akadályozza a tagállamok közötti kereskedelmet.
179
Benacchio, 56.
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A saját fogalmak csoportjába tartozhat a munkaerő szabad mozgása területéről az
ugyan saját közösségi jogi fogalomként jelentkező „önálló vállalkozó” fogalma,
aminek fogalmi autonómiája azonban relatív. A közösségi jog egyértelműen
sajátjának tekinti és visszatérően használja azt, azonban nem ad egységes definíciót a
tartalmára nézve. Viszont a tagállami jogokra is csak olyan mértékben hagyja a
fogalom tartalmának kitöltését, amennyiben a tagállam biztosítja az „önálló
vállalkozó” közösségi jelentésével kapcsolatos alapvető elvárásokat, mint például azt
hogy az ilyen személy nem lehet sem munkavállaló, sem társaság.180 Ugyanígy
viselkedik a közösségi jog – elsősorban csatlakozási okmányokban megjelenő –
„másodlagos lakóhely” fogalma is.181
Saját fogalmai a közösségi/uniós jognak egyre kevésbé keletkeznek, megjelenésük
elsősorban a Közösségek létrehozásához, illetve a közösségi hatáskörök nagymértékű
kiszélesedésének, kiterjesztésének korszakaihoz köthetőek, mint az Egységes Európai
Okmány megkötése vagy az Unió megalakítása. Új fogalmak megjelenése elsősorban
új szabályozási területek megjelenéséhez kapcsolható. Ezek viszonylag alacsony
száma könnyebben is teszi lehetővé a kifejezésükre leginkább alkalmas terminus
megtalálását.
E jellemző a közösségi/uniós jog saját fogalmai tekintetében bizonyos tudatos
fogalomalkotásnak is teret nyit, ami többé-kevésbé érvényesül is. A közösségi jog
magfogalmaira tehát, vagyis azon saját fogalmaira, amelyek annak működését
határozzák meg, legyenek azok kodifikáltak, vagy a bírósági értelmezés által
kialakultak, igaznak tekinthető Richmond azon állítása, mely szerint ezeket a
konstruktivista megközelítés jellemzi182, vagyis előre kidolgozottak, körülhatárolható
értelműek, és kifejezik nemcsak azt, hogy gyakorlati szempontból mi a fontos, hanem
azt is, hogy miért.183 A szűk értelemben vett magfogalmak körén túl azonban
180

Gellérné Lukács Éva, 19.
A csatlakozási okmányok a nem termőföld ingatlan megszerzése tekintetében biztosított derogációk
esetében általában csak használják ezt a fogalmat, de nem definiálják azt. Jellege szerint egyértelműen
saját közösségi jogi fogalom, azzal a tartalmi bizonytalansággal, hogy nem világos, hogy az a
kifejezetten nyaralóingatlanokat jelenti vagy az állandó lakóhelytől különböző minden lakóingatlant.
182
Catherine Richmond: Preserving the Identity Crisis: Autonomy, System and Sovereignity in
European Law. In Neil MacCormick (ed.): Constructing Legal Systems - European Union - Legal
Theory. Kluwer Academic Publishers, London, 1997, 380.
183
A közösségi jog fogalmairól írja Richmond: “…these previously established concepts do not only
determine what is empirically relevant but reflect a view of why it is relevant” (Richmond, 380.).
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álláspontom szerint ez a konstruktivista megközelítés egyáltalán nem tekinthető
igaznak, még a saját közösségi fogalmak egy része esetében sem.
Bár szűk értelemben véve nem tartoznak a jog fogalmaihoz, de mégis a közösségi jog
sajátos fogalmaivá nőtték ki magukat azok a fogalmak, amelyek a Közösség/Unió
fejlődését annak egy-egy időszakában meghatározó, azt átható, szimbolikus, úgymond
önmeghatározó fogalmai. Ezek a fogalmak mindenek előtt az egyes korszakok
szabályozási módszerei megreformálásának elméleti hátteréül, illetve jelképeiként
szolgáltak, szolgálnak. Ilyen a 90-es évek elején megjelent „szubszidiaritás” elve, ami
a Maastrichti Szerződést követő időszak jogalkotását megreformálni kívánó és ezt a
reformfolyamatot alátámasztó elvként jelent meg. Nem nevezhetjük a közösségi jog
saját elvének, hiszen újkori elvi alapjai a múlt századba, a társadalmi igazságosságot
hirdető 1931-es, XI. Pius pápa által kiadott enciklikához, a Quadragesimo Anno-hoz
nyúlnak vissza, illetve ismerik és használják azt szövetségi berendezkedésű európai
államok, így a tagállamok közül Németország is, de az elvet a közösségi jog magáévá
tette és saját rendszerén belül továbbfejlesztette. Hasonló emblematikus elve és
fogalma lett a közösségi jogalkotásnak az „átláthatóság” (transzparencia), aminek
mentén egyre nagyobb hangsúlyt kapott az uniós döntéshozatalban, annak
előkészítésében a dokumentumokhoz való hozzáférés, a közvélemény folyamatos
tájékoztatása, annak bevonása a szabályozások kialakításába, de legalábbis ennek a
látszatnak a fenntartása. Mind a szubszidiaritás, mind a transzparencia elvének
visszatérő megjelenése a közösségi dokumentumokban azt a célt szolgálta, hogy az
egyre több tagállami hatáskört átvevő Közösség/Unió minél nagyobb mértékű
legitimációt élvezzen az uniós polgárok szemében. Erre az időszakra tehető magának
az „uniós polgár” fogalmának a megjelenése, tartalmának kikristályosodása is.
Hasonló indíttatásból kezdték el használni és kidolgozni az intézmények az
„egyszerűsítés” fogalmát, ami a 2000-es évek elejének azon törekvését tükrözte, hogy
az Unió, felismerve a kezelhetetlen méretekre duzzadt közösségi jog mennyiségi
korlátait, átfogó intézkedéseket kíván eszközölni e mennyiség csökkentése és
átláthatóbbá tétele érdekében. 2003-2004 táján az egyszerűsítés fogalma mellett
megjelent a „versenyképesség” fogalma, és beolvasztotta magába azt. Ennek a
célkitűzésnek az egyszerűsítés már csak egyik aspektusa lett, és maga a célkitűzés is
tágabb méreteket öltött, mint ami csak a jogalkotást érintette volna.
80

A közösségi jog úgynevezett saját fogalmai közül ez utóbbiak a közvélemény számára
is megjelennek, tehát azok az Uniót deklaráltan is formáló koncepcionális fogalmak.
1.2. A nemzeti jogokban korábban létező jogi fogalmak, amelyek a közösségi
jogban hasonló, de módosult értelmet nyernek, ugyanakkor azonos kifejezés
formájában jelennek meg
A közösségi jog fogalmai megfeleltetésének legnagyobb kihívását a CILFIT ítéletnek
az a már fent idézett fordulata támasztja, ami szerint a közösségi jog fogalmai nem
szükségszerűen jelentik ugyanazt, mint az azonos kifejezéssel jelölt nemzeti jogi
fogalom. A tartalmilag legnehezebben megfogható fogalmak csoportját a közösségi
jog azon fogalmai alkotják, amelyek olyan kifejezések formájában jelennek meg,
amelyek a nemzeti jogban már rögzült értelemmel bírnak, a közösségi jog pedig
ehhez hasonló, de árnyalatnyilag mégis más értelmet tulajdonít azoknak. Ezáltal ezek
a fogalmak – hasonlóan az előző csoporthoz – a közösségi jog saját fogalmai lesznek.
Ez a sajátos értelem azonban az előző csoporttal szemben nem minden esetben
vezethető egyértelműen le a közösségi jogból. Még akkor is, ha ezt az értelmet a
közösségi joghely egyértelműen megmutatja, a közösségi jogi rendelkezést adott
esetben a nemzeti jogba illesztő, tolmácsoló nemzeti jogalkotónak vagy az azt
alkalmazó jogalkalmazónak folytonos figyelemmel és óvatossággal kell eljárnia úgy,
hogy messzemenően tekintettel van a fogalom kezelése során annak közösségi
jellegére, igyekszik kikerülni az azonos nemzeti jogi kifejezés tartalmával való
felcserélés, összemosás lehetőségét.
Azonos kifejezés formájában jelenik meg, de a kontextus fényében egymástól
egyértelműen elkülöníthető a „rendelet”, mint jogforrás közösségi jogi vagy nemzeti
jogi fogalma, különösen, ha azt - adott esetben mindkettő azonos szövegben való
előfordulása esetén - megfelelő jelző („közösségi”, „miniszteri”) használatával meg is
lehet különböztetni. Ez az azonosság nem csupán a magyar nyelvet érinti. Az
irányelvvel szemben a rendelet, illetve az annak jelölésére alkalmazott nyelvi forma
számos tagállamban egyúttal egy nemzeti jogforrási típust is jelent (Verordnung,
Regulation, règlement).
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A legtöbb ilyen fogalmi párhuzamosság azonban a gazdasági jog, magánjog területén
jelentkezik, ahol az kellő közösségi jogi definiáltság nélkül komoly fogalmi
bizonytalanságokat és ebből következő helytelen nemzeti jogértelmezést, jogvitákat
okozhat.184
Azokban az esetekben, ahol a használt kifejezés közösségi jogi értelme hatást kezd
gyakorolni a nemzeti jogi értelemre, bekebelezi és ezáltal megváltoztatja azt, a
fogalmi párhuzamosság feloldódik és nem jelent többé problémát.185
Legtöbbször azonban fennmarad a kettősség. Ebből a szempontból a közvetlenül
alkalmazandó rendeletek egyértelműbb helyzetet teremtenek, hiszen azok jellegüknél
fogva úgy engedik be az új tartalmat a nemzeti jogba, hogy annak alkalmazóját a
rendelet egyértelmű közösségi jogi jellege mindig figyelmeztetni fogja a fogalom
idegen eredetére, ami megkönnyíti a fogalom kezelését. A fogalmi párhuzamosság
jelensége különösen az irányelvi implementáció területén okozhat problémát. A
nemzeti jogalkotónak abban kell sok esetben koncepcionális döntést hoznia, hogy az
átültetés során eliminálja-e a kifejezés-azonosságot, és a közösségi jogi értelmet egy
másik kifejezés vagy körülírás útján ügyesen beilleszti a nemzeti jog rendszerébe,
vagy úgy dönt, hogy meghagyja a közösségi jogi kifejezést, és valóban megkettőzi
annak nemzeti jogi értelmét.186
A közösségi jog rendszerén belül például a „fogyasztó” fogalma rendszerint csak
olyan természetes személyekre terjed ki, akik gazdasági tevékenységi körökön kívül
járnak el.187 A magyar jog „fogyasztó” fogalma azonban ennél tágabb, mert legtöbb
jogszabályunk beleérti a természetes személyeken kívül azokat a gazdasági

184

Ezekkel a problémákkal részletesen az. V. rész foglalkozik.
Így változott meg az olasz jogban a „társaság” fogalma, ami korábban megkövetelte, hogy egy
társaságnak feltétlenül több tagja legyen, míg az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságról szóló
irányelv következtében eszközölt törvénymódosítás már nem tehette ezt (Benacchio, 53.).
Hasonlóképpen módosult az olasz Codice civile-ben a tisztességtelen szerződési kikötés fogalma is a
vonatkozó irányelv következtében (Benacchio, 53.)
186
Az átültetés során kifejezetten bolt-on transzpozíciós technikát követő Egyesült Királyság például
megkettőzte a jogalkotását a tisztességtelen szerződési feltételeknek a 93/13/EGK irányelv által
szabályozott és az irányelv által nem szabályozott köre tekintetében. Mindkét jogszabály eltérő
megközelítést tükröz. Az irányelv átültetésekor az angol jogalkotó a nyelvi megjelenítés szintjén is
érintetlenül hagyta az irányelv „good faith” fogalmát, ugyanakkor nem törekedett annak elhatárolására
az angolszász jogban ugyan ritkán használt, de szűk körben létező „good faith” fogalomtól.
187
Lásd a vonatkozó fogyasztóvédelmi irányelvek körét.
185
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szervezeteket is, amelyek az adott jogviszonyban gazdasági tevékenységi körükön
kívül járnak el.188 A definíció eltérősége a közösségi irányelvek minimum
harmonizációs rendszeréből, illetve abból a tételből következik, hogy harmonizációs
intézkedés hiányában a nemzeti jog szabadon terjesztheti ki a harmonizációt
megvalósító nemzeti szabályait más területekre. A magyar jogalkotó tehát nem tett
mást, mint bővítette a fogyasztóvédelemben részesíthető személyek körét.189 Ezáltal a
közösségi jog és a magyar jog „fogyasztó” fogalma egy meghatározó elemében eltér
egymástól,

ami

azonban

nem indokolja,

hogy a

mögöttes

tartalmukban,

alapfunkciójukban egyébként nyelvileg egyértelműen megfeleltethető „fogyasztó”
fogalmakat eltérő módon, más kifejezés útján is kellene jelölni. A más kifejezéssel
történő jelölés kifejezetten zavaróan hatna. Ilyen esetekben a fogalmi tisztánlátás a
jogalkotó feladata. Következetes átültetéssel és abban az esetben, ha feltételezzük,
hogy a személyi kör ilyen jellegű tágítása „belefér” a minimum harmonizáció
szellemiségébe vagy a szabadon hagyott tagállami szabályozási hatáskörbe, a fogalmi
párhuzamosság már elkerüli a jogalkalmazót, mert irányelvi szabályozásról lévén szó,
a ”fogyasztó” fogalom az ő szintjére már csak a nemzeti jogon keresztül jut el.
A „fogyasztó” fogalom eltérősége horizontális jellegű a magyar jog - közösségi jog
viszonylatában. Ez azt jelenti, hogy eddig csaknem valamennyi fogyasztóvédelmi
irányelv esetében követte a saját megoldását mind a közösségi, mind a magyar
jogalkotó. Ebből persze nem következik, hogy esetenként – a klasszikus
fogyasztóvédelmi szabályokon túl (lásd a konkrét példa vonatkozásában a hitelintézeti
törvény megközelítését) – ne lehetne a magyar „fogyasztó” fogalmat szűkíteni. Sőt az
is előfordulhat, hogy egyes területeken maga a közösségi jog mozdul el egy tágabb
értelmezés irányába.
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Lásd A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§-nak e) pontját „Fogyasztó: az a
személy, aki - gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül - árut vesz, rendel, kap, használ, illetve
akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.” Kivételt képez a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény, amely 2. melléklete III. részének (Egyéb meghatározások) 5. pontjában
a „fogyasztási kölcsön” meghatározásakor közvetetten jelzi, hogy fogyasztási kölcsön esetében csak
természetes személyek minősülhetnek fogasztónak (amennyiben azok a kölcsönt nem üzletszerű
tevékenységük keretében veszik igénybe).
189
Vékás Lajos olvasatában azonban a közösségi jog definíciójában a „természetes személy” kitétel
igen lényeges és a magyar jog fogyasztó fogalmát is ehhez kellene igazítani (Vékás Lajos: Európai
közösségi fogyasztóvédelmi magánjog. In Vékás 2001, 62.).
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A fogalmi párhuzamosság kevésbé zavaró és szembeötlő akkor, amikor az nem
horizontális és általános jellegű, hanem egyedi és egyszeri. Ilyenkor ahhoz hasonló
helyzet áll elő, mint amikor a nemzeti jog egyes horizontálisan konvencionális
fogalmai egy-egy jogszabály alkalmazásában módosult értelmet nyernek. A közösségi
jog - nemzeti jog viszonylatában, az olasz jogban ilyen a „gyártó” fogalma a
termékfelelősségről szóló 85/374/EGK irányelv és a fogalom olasz jogban egyébként
kialakult tartalma tekintetében. Az irányelv alkalmazási körében az olasz jog a
hagyományos „gyártó” fogalmat a felelős kör tágítása okán kénytelen volt
kiszélesíteni, belevonva az alapanyag vagy résztermék előállítóját, illetve a termék
importőrét is.190
Lényegét tekintve azonos, de adott esetben eltérő tartalmat jelölhet a vis maior
fogalma is a tagállami, valamint a közösségi jogban.191 A fogalom különösen azért
jelenthet problémát, mert a közösségi jogalkotó általában nem definiálja azt az írott
jogban. A 25/70. számú előzetes döntéshozatali ügyben192 a Bíróság a 102/64/EGK
rendeletben meghatározás nélkül szereplő vis maior fogalom értelmezésére
kényszerült. A Bíróság ítéletében az agrárrendeletekben általában alkalmazott vis
maior fogalmat értelmezte e rendeletek céljai és anyagi jogi rendelkezései fényében
és ezt úgy állapította meg, mint ami nemcsak az abszolút lehetetlent, hanem minden
olyan esetkört jelöl, amikor szokatlan és minden igyekezet ellenére is csak aránytalan
erőfeszítés árán elhárítható körülmények következnek be. A Bíróság a vis maior
fogalmát azonban csak az agrárszabályozás terén próbálta meg egységesíteni. A
közösségi jog szabályrendszerében más kontextusban esetleg felbukkanó vis maior
fogalom lehet, hogy eltérő, szigorúbb értelmet nyer. A közösségi jogban használt vis
maior fogalom tehát nemcsak, hogy eltérhet a nemzeti jogi értelemtől, de a közösségi
jog rendszerén belül is változhat. Erre a Bíróság maga is felhívja a figyelmet és
szándékosan tekint el a fogalom horizontális meghatározásától, az ugyanis álláspontja
szerint

nem

ugyanazt

a

tartalmat

hordozza

a
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Benacchio, 53-54.
A vis maior fogalma transznacionális viszonyokban eleve problémát okoz. A Bécsi Vételi
Egyezmény nem véletlenül nem használja, hanem inkább körülírja azt, az Unidroit elvek pedig
meghatározzák annak tartalmát (lásd feljebb: Chatillon, Morétau).
192
25/71. számú Einfuhr- und Vorratsstelle für Gtreide und Futtermittel kontra Köster és Berodt & Co.
ügy (EBHT 1970., 1161.).
191
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közösségi jog alkalmazásának különböző területein, az aktuális fogalmat pedig az
aktuális kontextusnak megfelelően kell megragadni.193 Benacchio is felhívja a
figyelmet arra, hogy „nem lehet megjósolni, hogy a vis maiornak az a fogalma,
amelyet pillanatnyilag az agrárjog speciális szempontjai szerint dolgoztak ki, milyen
súllyal fog rendelkezni például a szervezett utazási szerződésekről szóló vagy egyéb,
a szerződési jogot harmonizáló irányelvek esetében.”194
1.3. Az egyes tagállami jogokból „importált” közösségi jogi fogalmak
Timmermanns szerint a közösségi jog egyfajta „csipegető” (pick and choose)
módszerrel válogat a tagállami nemzeti jogok fogalmai, jogintézményei között,195
amelyek azáltal, hogy a közösségi jog rendszerében jelennek meg, új közegbe
kerülnek, és ebben a közegben már nem biztos, hogy az „anyajogban” kialakult
értelemmel teljesen azonos értelemben jelennek meg. Ezeknek a fogalmaknak az
értelmezése a nemzeti jogászok számára nehézséget okozhat, akár az „anyajoghoz”
tartozó jogászokról van szó, akár más tagállamiakról. Hasonló jogfogalmi mozgással
állunk itt szemben, mint a jogfogalmak transznacionális vonatkozásai tárgyalásának
első csoportja esetében, amikor az egyik nemzeti jog jogi megoldásokat keres és vesz
át a másik a nemzeti jogtól, az „importált” szabály pedig az új környezetben önálló
életre kel.196
Benacchio drasztikusabban fogalmaz. Szerinte a közösségi jog legtöbb megoldása
ilyen, a tagállamokból importált jogintézmény és nagyon kevés – ha egyáltalán van
ilyen – az önálló, kifejezetten közösségi jogi megoldás.197

193

C-124/92. számú An Bord Baine Co-operative Ltd.és Compagnie Interagra Board for Agricultural
Produce ügy (EBHT 1993., I-5061.)
194
Benacchio, 55.
195
Timmermanns, 41.
196
Teubner, 19.
197
“A Közösség sosem dolgozott ki teljesen új modelleket. Legfeljebb is csak arra szorítkozott, hogy
olyan egyedi megoldásokat, operatív szabályokat alkosson meg, amelyek újaknak tűnnek, valójában
azonban jól definiált modellekbe illeszkedő és egyes országokban már korábban alkamazott szabályok
természetes továbbfejlesztését jelentik.” (Benacchio, 116-117.)
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Ez a jelenség erőteljesen jellemzi a magánjogi harmonizációt,198 de nem kerül el más
jogterületeket sem, így megfigyelhető a környezetvédelem területén199 vagy akár az
Unió intézményi jogában is200 és megjelennek kodifikált vagy kodifikálatlan általános
elvek formájában is.201
Egy közösségi jogszabály-tervezet fogalmiságának egyértelmű kapcsolódása egyikmásik tagállami joghoz adott esetben ellenállást válthat ki más tagállamokból. Az
English Law Commission például azért bírálta a kereskedelmi ügynökökről szóló
irányelv első tervezetét, mert az a német jogból származó, az angol jog számára
ismeretlen jogfogalmakat használt, aminek következtében állításuk szerint a német
bírói gyakorlat könnyebben megbirkózott volna vele, mint az angol.202
A közösségi jog akkor tud sikerrel fogalmakat „importálni”, ha azok befogadására a
közösségi jog egészén túl valamennyi tagállami jog készen áll, és a fogalmak nem
fognak tartalmilag teljesen eltorzulni a belső, nemzeti kontextus által, illetve nem
reprodukálódnak idegenként új környezetükben. Ennek sikertelensége esetén Teubner
megfogalmazásában a „jogi beültetésből” (legal transplant) „jogi irritáns” (legal
irritant) lesz, vagyis az átemelt norma nem lesz képes szervesen beépülni az új
jogrendbe.203
A közösségi szintű jogalkotásnak az egyes államok közötti hagyományos
jogintézmény-átültetéshez képest nem arra kell figyelnie, hogy egyik rendszerből
átemelhetőek-e megoldások a másikba, hanem egyrészről arra, hogy egy
jogrendszerből átemelhető-e egy megoldás egy olyan rendszerbe, amelybe 2007-től
már további 26 másik állam kapcsolódik, vagyis egyszeri transzferrel egy
huszonhatszoros transzfer valósul meg. Másrészről pedig arra, hogy az átemelt
198

Benacchio erre számos példát hoz fel, így az „európai gazdasági érdekcsoport” vagy az
„egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság” jogintézményét, ami a francia jogból került a közösségi
jogba, az „ingatlanok időben megosztott használatát” (timesharing), ami az angol modellt követi
(Benacchio). A német jogból került továbbá az európai részvénytársaság statútumába a munavállalókat
az őket érintő gazdasági kérdésekről való döntésbe bevonó Mitbestimmung intézménye (Nicole Buchin,
Gudrun Haller: Implications politiques des choix terminologiques. T&T, 1999.1., 15.).
199
Lásd a „szennyező fizet” (polluter pays) elvét.
200
Ilyen a „főtanácsnok” vagy az „ombudsman” intézménye.
201
Mint az „arányosság” (Verhältnissmässigkeit) vagy „jogos várakozások” elve a német jogból, a fair
az angol jogból, illetve a „jóhiszeműség” (bona fides) fogalma a római jogi alapú jogrendszerekből.
202
Benacchio, 123.
203
A legal irritant fogalmára nézve lásd a II. fejezet 1. pontját.
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megoldást saját közegében normatív eszközökkel, szándékosan átformálja, alakítja-e,
azaz mennyire vesz át teljes megoldásokat vagy csak modelleket. Ez az aspektus azért
fontos, mert a közösségi jog rendszerében az érintett jogintézmény anyajoga egyúttal
recipiens jog is lesz a közösségi jogi rendelkezés visszacsatornázódása által. Teubner
fenti gondolatmenetén haladva ezen okoknál fogva, megfelelő átgondoltság és tudatos
jogalkotás, jogformálás hiányában a közösségi jog „jogi irritáns”-ként is érkezhet a
nemzeti jogokba.204
A tagállami jogokból „importált” jogi megoldásokkal, jogfogalmakkal szemben
támasztható elsődleges követelmény, hogy az lehetőség szerint ne hasson „jogi
irritánsként” egyetlen tagállami jogrendben sem. Ehhez kapcsolódik, hogy a
közösségi jogba így bevett fogalom tartalma – a közösségi jog autonómiájából
következő autonóm értelme – lehetőleg a normából magából kitűnjön. Ezt pedig nagy
mértékben segítené az a tudatosan kialakított, kiépített európai fogalmiság, ami
például az európai magánjog területén jelenleg teljes mértékben hiányzik.205 Az ilyen,
tagállami jogból importált fogalmakat az Európai Bíróság későbbi jogértelmezése
általában igyekszik közösségiesíteni, azok eredetére általában már szándékosan nem
utal, függetlenül attól, hogy annak a közösségi jog rendszerében is a származási
tagállamban megjelenő tartalmat vagy attól eltérő, valóban autonóm jelentést ad.206
Az egyértelműen az egyik tagállamból származó, ahhoz köthető jogi fogalmak mellett
a jogfogalmi import csoportjába tartozónak tekinthetjük azokat az eseteket is, amikor
az adott fogalom több tagállam bevett fogalma volt, de mások egyáltalán nem
ismerték nemzeti jogukban, a közösségi jog viszont használja ezeket. A magyar
nyelvben műszóval jelölt „különválás” (legal separation, séparation des corps,
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes) ilyen fogalma például a közösségi jognak.
Tartalmilag a régi magyar (kánon)jogban bevett, ám onnan kikerült és napjainkban
csak jogtörténeti jelentőséggel bíró „ágytól és asztaltól való elválasztás“ fogalmát
takarja. Jelentése a házastársak közötti életközösség megszüntetésének a felek közötti
204

Wilhelmsson, 93.
“Von der Richtlinie eingeführte Regelungansatz erklärt sich nicht selbst. Eine Rekonstruktion des
Sinnes der Gemeinschaftsweite Geltung beanspruchenden Regelungselemente erfordert eine
europäische Begrifflichkeit, die sich von nationaler Traditionen unabhängig macht...“ (Christian
Joerges: Die Europäisierung des Privatrechts als Rationalisierungprozess und als Streit der
Disziplienen. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 1995. 190).
206
Lenaerts, 894.
205
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megállapodással vagy adott esetben bírói úton történő kimondása207 a házasság
felbontása nélkül. A fogalom egyes tagállami jogokban ma is ismert és használt
(például az angol jog, francia jog, belga jog) míg másokban nem (alapvetően a német
joghoz közel álló jogrendszerek, valamint a skandináv jog). A fogalmat a hatályos
közösségi jogban, a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról,
illetve a 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK
tanácsi rendelet tartalmazza.
A jogfogalmi import körében érdemes szólni azokról a fogalmakról is, amelyek
mindenek előtt a nemzetközi jogi megoldásokból gyűrűznek be a közösségi jogba,
vagy amelyeket a nemzetközi színtéren zajló jogi mozgásokat követve vesz át a
Közösség. Ilyen a nemzetközi gyermekjogban – elsősorban az Európa Tanács
dokumentumaiban, egyezményeiben – kifejlődött, a „szülői felügyelethez” képest
nemcsak jogokat, hanem hangsúlyos kötelezettségeket is megjelenítő “szülői
felelősség” fogalom. A két fogalmat valamennyi nyelv szinte kivétel nélkül tudatosan
megkülönbözteti. A „szülői felelősség” fogalma azt az újabb gyermekvédelmi célokat
szolgáló megközelítést tükrözi, hogy ne a gyermek feletti jogok és hatalom fennállása
szempontjából szabályozza a különváló szülők gyermekhez való kapcsolatát, hanem
egyrészről a szülőket megillető jogok, másrészről azonban a gyermekkel szemben
fennálló kötelezettség oldaláról.208 A fogalmat az egyes nemzeti jogok családjogukba
kodifikáltan is kezdték bevenni, de bizonyos tagállamokban csak a Hágai
Egyezménnyel, illetve az annak alapján született 1347/2000/EK, majd az azt felváltó
2201/2003/EK közösségi rendelettel jelent meg.209 Megjegyzendő, hogy maga a
fogalom az európa tanácsi dokumentumokban is eleve úgy került kialakításra, hogy az
elég átfogó legyen ahhoz, hogy az egyes országok különböző családjogai megfelelően
tudják alkalmazni, azok jogi megoldásai abba beilleszthetőek legyenek.210
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Az írott közösségi jogon kívül az Európai Bíróság általános elveket is importál egyikmásik tagállamból, vagy több tagállam jogában különböző formában megjelenő
elveket szintetizál. Az ilyen importált elvek a Közösség saját, általános elveivé
válnak, de a közösségi jogfejlődés ellenére megkülönböztethetőek maradnak azoktól
az általános közösségi jogi elvektől, amelyek közvetlenül a Szerződésből vezethetőek
le.211 A német jogból eredeztethető, de tartalmilag önállósodott elve lett a közösségi
jognak az „arányosság” vagy a „jogos várakozások” elve, vagy az angol jogban
erőteljesen jelenlévő, de más jogok által is különböző mértékben (például a
védelemhez való jog keretében) garantált „meghallgatáshoz való jog”.212 Az ekként
közösségiesített elvekkel aztán azoknak a tagállamoknak a bíróságai, amelyeknek
nemzeti joga nem használta az adott fogalmat (például az arányosság elvét az angol
jog) nehezen birkóznak meg a közösségi jog alkalmazása során.213
A fogalom-import egy önálló esetének tekinthető, amikor általában azonos
nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken megjelenő, különböző jogokban létező és azokban
önálló és egymástól eltérő jelentéssel bíró, hasonló alakú, megjelenésű kifejezések a
közösségi jogban az egyik érintett jogrendszer által használt értelemben honosodtak
meg anélkül, hogy a jelölésük változott volna. A közösségi jog angol nyelvű
változatában például gyakran használja a “competence” kifejezést annak eredeti angol
értelmétől (jártasság) eltérő és egyértelműen a francia jogból eredeztethető értelemben
(hatáskör). A “competence” fogalom a közösségi jogban ebben a formájában
egyértelműen egy importált fogalmat jelent, ami ugyan tartalmilag létezett az angol
jogban is, de más kifejezés jelölte (power). Ezekben az esetekben nem feltétlenül
tudatos jogfogalmi importról, vagy átvételről van szó, hanem inkább annak a nem
tudatos jelenségnek a hatásairól, amikor a szövegezési nyelv hatásai megmutatkoznak
a többi hivatalos nyelvben. Megjegyzendő, hogy a power megjelölés a competence
mellett párhuzamosan fennmarad a közösségi jogi szövegekben, ami némi
terminológiai következetlenségről is tanúskodik.214
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1.4 A fogalom értelmezéséhez a közösségi jog kifejezetten a tagállami jogot hívja
fel
Amikor a közösségi jogszabályi hely egyértelműen felhívja a nemzeti jogokat a
közösségi

jogszabály

által

használt

kifejezés

tartalma

meghatározásának

háttérszabályaiként, a közösségi jogalkotó egyértelmű utalást tesz arra, hogy a
fogalmat nem kívánta tartalmilag uniformizálni közösségi szinten, illetve, hogy
egyértelműen pártolja a tagállami megoldások önállóságát és azok továbbélését e
területen. Ezekben az esetekben a közösségi jogszabályban használt kifejezés nem
nyer autonóm, közösségi jogi értelmet, illetve autonómiájának sajátja, hogy
tartalmilag változó.
A közösségi jogalkotó ugyanakkor viszonylag kevés esetben él ezzel a lehetőséggel.
Példaként hozhatjuk a 91/533/EGK tanácsi irányelvet a

munkaadónak a

munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségéről, amely 2. cikkében a munkaszerződést, illetve a
munkaviszonyt úgy határozza meg, hogy azok tartalmát egy tagállamban hatályos
jogszabály állapítja meg, és/vagy amelyre egy tagállamban hatályos jogszabály az
irányadó. A Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről
ugyanilyen formában utal a munkaszerződés, illetve munkaviszony tartalmára.
A

tagállamok

jogára

való

utalással

kerül

visszatérően meghatározásra

a

„munkavállalók képviselőnek” fogalma. A Tanács 98/59/EK irányelve a csoportos
létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, 2. cikke (1)
bekezdésének b) pontja értelmében „a munkavállalók képviselői: azok, akik a
tagállamok jogszabályai vagy gyakorlata szerint a munkavállalók képviselőinek
minősülnek.” Ugyanígy rendelkezik a munkavállalók képviselőnek fogalmáról 2.
cikkében a Tanács 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások,
üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről. Timmermanns kifejezetten példaként említi ennek az
irányelvnek

az elődirányelvét,

a

77/187/EGK irányelvet,

mint amiben

a

„munkavállalók képviselői” általános jellegű kifejezés arra enged következtetni, hogy
a közösségi jogalkotó e tekintetben nem kívánt egységes fogalmat alkotni. Ezt
alátámasztja Király Miklósnak az a megállapítása is, „hogy a munkavállalók
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érdekképviseleteinek biztosítása és e kérdés megítélése hagyományosan másképp
alakult az Egyesült Királyságban és Németországban.”215
Példaként említhető még a Tanács 73/239/EGK első irányelve az életbiztosítás körén
kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, amelynek 1.
cikk (2) bekezdésének a) pontja kiveszi az irányelv hatálya alól „az egyes tagállamok
jogszabályaiban meghatározottak szerinti tőketörlesztési műveleteket”.
A tagállamok jogának tartalmát egyértelműen felhívó közösségi joghely kevés van.
Ugyanakkor, mint a fenti példák is már rávilágítottak arra, a tagállami jogi tartalom
potenciálisan ennél tágabb körben is megjelenhet a közösségi jogi kifejezés mögött.
Sajátos közösségi jogi fogalmak keletkeznek például azáltal is, hogy a közösségi
jogszabályok sok esetben kénytelenek elég általános formában fogalmazni ahhoz,
hogy az Unió valamennyi tagállamának jogi megoldásaira, jogára utalni tudjanak,
ugyanakkor e közösségi szinten a saját fogalmak tartalmát mégis az egyes tagállami
jogok töltik meg tartalommal. Timmermanns szerint a közösségi jogszabályok
nehezen érthetőségének az is oka, hogy túl tág fogalmakat használnak ott, ahol nem
akarnak uniformizálni.216 Így a közösségi jogszabályokban megjelenhetnek olyan
kifejezések, amelyek nem egyetlen szó formájában öltenek testet, hanem
gyakorlatilag körbeírják a közvetíteni kívánt tartalmat, amit a nemzeti jogalkotó majd
lefordít saját jogának megoldásaira, azonosítja azt már meglévő megoldásaival vagy
újat hoz létre. Ezek a közösségi jogi fogalmak szerencsések, hiszen körülíró
módszerüknek köszönhetően nem téveszthetők össze nemzeti jogi fogalmakkal, sőt
kifejezetten azt sugallják a nemzeti jogalkotó számára, hogy ő teremtse meg a
kapcsolatot a közösségi és a tagállami jog között. Jellegüknél fogva tehát ezek a
fogalmak leginkább az átültetést igénylő irányelveket jellemzik. Ide tartozhat a
„foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények”217, az „üzlethelységen kívül
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kötött szerződések”218 fogalma, vagy a 93/13/EGK irányelvnek az a sokszor említésre
kerülő előírása, ami szerint a tisztességtelen szerződési feltétételek a tagállamok joga
szerint „nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve”. Mindezek a példák arra
engednek következtetni, hogy a közösségi jogi fogalmak egyik sajátossága, hogy
semleges megfogalmazással a jogi és nyelvi autonómia keretén belül bizonyos
esetekben szándékosan teret nyitnak a tagállami megoldások önálló továbbélésére,
amennyiben azok beleilleszkednek a tág, körülíró fogalomba. E fogalmak esetében
azonban ki kell emelni, hogy ugyan tartalmilag valóban a nemzeti jogokra marad azok
leképezése, a közösségi jog szintjén és annak zárt rendszerén belül még nyelvi
megjelenésük által demonstráltan is egyúttal az 1.1. pont alá sorolt saját fogalmak
kategóriájába is tartozhatnának. Az V. rész részletesen ki fog térni az ilyen
körülírással megjelenő saját fogalmak nyelvi megfeleltetésének kérdéseire. Ezen a
ponton elegendő csupán annyit megjegyezni, hogy a körülíró fogalmaknál a közösségi
jogszabályt szövegező nem léphet a nemzeti jogba való átültetést végző jogalkotó
helyébe, vagyis nem tekinthet el a körülírás technikájától, és nem jelölheti a
közösségi, általános fogalmat olyan kifejezéssel, ami annak már a tagállami jogban
való leképeződése.
Közvetetten a tagállami jog kerül felhívásra a közösségi jogi fogalom tartalma
tekintetében akkor is, amikor a fogalmat a Bíróság értelmezése folytán autonóm
fogalomnak minősíti, de tartalmának kitöltését a nemzeti jogra vagy bíróra bízza.
1.5. Jogi fogalmak, amelyek teljesen azonos értelemben szerepelnek a nemzeti
jogi fogalommal
Bizonyos jogi fogalmak teljesen azonos értelemben jelenhetnek meg a nemzeti és a
közösségi jogban olyan esetekben is, amikor a közösségi jog nem hívja kifejezetten
fel a nemzeti jogi értelem alkalmazását, vagy amikor egy autonóm közösségi jogi
fogalmat az európai bírósági értelmezés szerint kell a tagállami jogi értelemben
használni, hanem, amikor enélkül is egyértelmű az értelem azonosság. Mindenképpen
ide tartoznak a jog alapfogalmai, mint a „kihirdetés”, „hatályba lépés”, „hatály”,
„alkalmazhatóság”, és keletkezésüktől, valamint kapcsolódó jellemzőiktől eltekintve
218
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alapjelentésük tekintetében a „természetes személy” vagy „jogi személy” fogalmai.
Ezek (alapvető, lényegi) jelentése minden jogi nyelvben, így a közösségi jogi
nyelvben is egyértelmű üzentet hordoz.
E kategória határait szűken és tágan is meg lehet húzni. Amennyiben a fogalmi
egybeesést szigorúan értelmezzük, valójában csak nagyon kevés jogi fogalom
tartozhat ebbe a csoportba, és valójában már a példák sorában az utóbbiak között
említett személyfogalmak sem lehetnének ide sorolhatóak. Ezek esetében ugyanis az
egyes tagállamokban nyilvánvalóan azonos az az elhatárolás, ami a természetes
személyt a jogi személytől megkülönbözteti, de az a személyi kör, amit az egyes
tagállami jogok jogi személyiséggel ruháznak fel, már különböző lehet.
Elméletileg e csoportot gazdagíthatják – közösségi jogi definíció hiányában – azok a
magánjogi alapfogalmak is, amelyek magfogalmai azonosak, ám részelemei
különbözőek, mint a későbbiekben sokszor hivatkozott „szerződés”, „kár” stb.
fogalmak. Amennyiben ezekhez közösségi szintű definíció kapcsolódik, akkor vagy
átkerülnek az 1.2. pont alatt tárgyalt azokhoz a fogalmakhoz, amelyek a nemzeti
jogokban léteznek, de a közösségi jogban módosult tartalmat nyernek, vagy – tartalmi
azonosság esetén – megmaradnak ebbe a kategóriába soroltan.
2. A közösségi jog által használt fogalmak
A jog által használt fogalmaknak hangsúlyosabb szerep jut a közösségi jog
rendszerében, mint a nemzeti jogrendszerekben. Ennek az az oka, hogy a nemzeti
jogokban az e csoportba tartozó fogalmak viszonylag ritkán okoznak értelmezési
zavart, mert azok általában nem távolodnak jelentős mértékben el a köznyelvi
jelentéstől akkor sem, ha azon fogalmak közé tartoznak, amelyek jelentése a jogban a
jogszabályi definíció következtében szűkül vagy tágul. Ezzel szemben a közösségi jog
autonómiája e fogalmakat is eléri. Különösen akkor kerülnek az Európai Bíróság
értelmezésének látókörébe, amikor tagállamközi érintettség merül fel, és látszólag
egyszerű köznyelvi kifejezések eltérő tagállami értelmezése következtében kénytelen
a Bíróság kidolgozni az autonóm jelentést. Példaként itt a közös vámtarifa egyes
tételeit jelölő besorolások értelmezésével foglalkozó esetek nagy száma hozható fel.
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Másrészről ebben a fogalom-csoportban az is megfigyelhető, hogy a látszólag
valamennyi nyelven egyértelmű tartalmú kifejezések a Bíróság értelmezése
következtében elsősorban a jogi környezet, a kontextus egészére hivatkozással
módosult értelmet nyerhetnek.
A közösségi jogban a jog által használt fogalmak pontosan azért jelentenek csapdát,
mert látszólag egyértelmű tartalmuk a közösségi jogi autonómiára hivatkozással
könnyen megváltozhat.
2.1. A közösségi jogban is köznyelvi értelemben használt fogalmak
Mint a legtöbb jogszabályban, a közösségi jog forrásaiban is számos olyan fogalom
szerepel, amely a köznyelvi értelmében használatos. Ezek száma, súlya, szerepe a
jogszabályokban megjelenő, a köznyelvi értelemtől különböző mértékben eltávolodó,
vagy a köznyelvben egyáltalán nem fellelhető fogalmakhoz képest jogterületenként
változó. A köznyelvi értelemben használt és a közösségi jogban megjelenő
fogalmakról szólva mindenképpen említést kell tenni azokról a szervezett vagy
kevéssé szervezett mozgalmakról, amelyek e fogalmaknak a jogszabályi szövegekben
való általános elterjedését szorgalmazzák. A közösségi jog szövegezésével
kapcsolatban is megjelent az az Angliában és az USA-ban széles körben elterjedt,
kevéssé jogászbarát – Plain language – mozgalom, amelynek célkitűzése, hogy a
jogszabályok egyszerűen érthetőek és kizárólag a köznyelvi értelemben használt
fogalmakat megjelenítők legyenek. „Az álmom az,” – írja Martin Cutts, a nagybritanniai mozgalom alapítója, aki a gyermekjátékok biztonságosságáról szóló
irányelv plain átiratával is tanúsítani kívánta, hogy az közösségi jogi szintre is
adaptálható – „hogy bármely átlagos értelmi képességű és olvasottságú ember teljes
nyugalommal leülhessen a konyhaasztala mellé és megnyithasson egy kis CD-Romot, amely eredetiben, egyszerű, közérthető formában írott módon tartalmazza a rá
vonatkozó jogszabályokat”.219 Cutts azonban – még a közösségi jogi vonatkozásoktól
is elvonatkoztatva – figyelmen kívül hagyja a jog évezredek alatt kialakult azon
sajátosságát, ami a terminológiai egységesség összefüggéseiben rejlik, vagyis azt,
hogy egy-egy, akár köznapi nyelvben is használt kifejezés a jogban olyan egyedi,
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pontosan körülhatárolt tartalommal rendelkezhet, ami a jog egészét áthatja anélkül,
hogy az újra és újra meghatározást igényelne. Vagyis egy-egy kifejezésnek egy
jogszabályban vagy a jogelméletben meghatározott jelentése más helyeken már
meghatározás nélkül jelenik meg ugyanazzal a tartalommal, így a jogban járatlan
olvasó számára a későbbi megjelenési helyek olvasásakor a szöveg vagy érthetetlenné
válik vagy félrevezető értelmezésnek ad alapot.220 A közérthetőség ilyen mérvű
hajhászása teheti a plain mozgalmakat bizonyos értelemben veszélyessé a jogra
nézve. Theo Öhlinger teljesen más összefüggésben, a jogszabályok minőségének
javításáról szólva írja, hogy a jogszabályokkal szembeni nyelvi elvárásoknak nem a
közérthetőség,

hanem

az

egyértelműség,

pontosság

felé

Természetesen szerencsés, ha adott esetben a kettő egybeesik.

kell

irányulniuk.
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A jog tehát nem épülhet fel kizárólag rendezett és a köznyelvi értelmet megjelenítő
kifejezésekből. A közösségi jog ráadásul még a hagyományos jogrendszerekhez
képest is kevésbé teljesíti ezt az elvárást. Egyrészről az Európai Bíróság
jogértelmezése egyedi esetek mentén alakíthatja a köznyelvi kifejezés értelmét.
Másrészről pedig előállhat az a helyzet, hogy amennyiben a közösségi jogalkotó a
jogszabály szövegezése során nem járt el elég körültekintően, a jogszabály egyes
változatai között tartalmi eltérés jelentkezik, a Bíróság joggyakorlata következtében
pedig az eltérő tartalmú kifejezést is a többi nyelvi változat együttes
tanulmányozásával és a szabályozás egészének, céljának fényében kell vizsgálni. Egy
ilyen értelmezés következtében egyes nyelvek esetében teljesen átalakulhat a használt
kifejezés köznyelvi jelentése. Ezt a problémakört a dolgozat VII. fejezete járja
részletesebben körül.
Mindebből az következik, hogy a látszólag köznyelvi értelmet közvetítő kifejezések
sem mindig ilyen értelemben szerepelnek a közösségi jogban. Jól példázza ezt a
220

Garth Thornton, Új-Zélandi jogtanácsos 1990-ben, a 9. Commonwelth Jogi Konferencián szintén
utalt arra, hogy egy jogszabály sikeres kommunikálása függ az olvasó megértési képességeitől,
valamint az érintett tárgykör összetettségétől. A közlés akkor jut maradéktalanul célba, ha a küldő és a
fogadó fél úgynevezett nyelvi tapasztalatai egybeesnek. Ezt a megértési folyamatot nehezíti, hogy a
jogszabály sosem önmagában, elszigetelten áll, hanem egy összefüggő „háló” része, ahol minden
jogszabály átlép önmagán, és más jogszabályokkal, illetőleg a jog egészével kölcsönhatásba kerül. Az
átfogó megértés pedig függeni fog a jogszabály értelmezésétől, a joggyakorlattól és az általános
jogelvektől is.
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Theo Öhlinger: Sprache und Recht – eine Problemskizze. In Öhlinger (hrsg.): Recht und Sprache.
Manzsche Verlags – und Universitatsbuchhandlung, 1986, 33.
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Bíróság 2005. július 12-i ítélete a C-304/02. számú ügyben. Az ítélet azért jelentős,
mert a tényleges szankciók megállapítása mellett azzal az értelmezési kérdéssel is
foglalkozott, hogy az EK-Szerződés 228. cikke (3) bekezdésében szereplő, a Bíróság
korábbi, tagállami kötelezettségszegést megállapító ítéletének való meg nem felelés
esetén a Bizottság által javasolható és a Bíróság által kiszabható két szankció fajtát, a
kényszerítő bírságot és az átalányösszeget elválasztó „vagy” kötőszót lehetséges-e
adott esetben konjunktív módon „és”-nek értelmezni. Egy ilyen értelmezés lehetővé
tenné ugyanis a tagállammal szemben alkalmazható szankciók halmozását. A Bíróság
az ügyben a főtanácsnok indítványára megállapította, hogy a 228. cikk
vonatkozásában a „vagy” szó értelmezhető „és”-ként is. A valamennyi nyelven
egyértelműen alternatív tartalmat jelölő kötőszó nyelvi értelmezésével kapcsolatos
dilemmát azzal a hivatkozással oldotta fel, hogy a vagylagos összekapcsolás „nyelvi
szempontból vagylagosságot és halmozódást is kifejezhet”222, ezért a nyelvi
megközelítést háttérbe szorítva a szövegkörnyezet vizsgálatára helyezte a hangsúlyt, a
kumulatív tartalmat pedig ebből vezette le. A C-304/02. számú ügy azért is emelhető
külön ki a jog által használt fogalmak jog által okozott értelemtorzulásának esetei
közül, mert ebben az esetben egy nyelvileg és tartalmilag egyértelműen megfogható
fogalomról, egy kötőszóról, és annak tartalomváltozásáról van szó. Az ilyen és
hasonló esetek alátámasztani látszanak Hartnak azt, az egyébként sokak által
kritikával illetett nézetét, mi szerint a jog által még a kötőszavak is jogi tartalmat
nyerhetnek.223
2.2. A közösségi jogban a köznyelvi értelemhez képest szűkített vagy tágított
értelmű fogalmak
A közösségi jog bővelkedik a jogszabályai elején megjelenített definíciós listákban.
Ez attól függetlenül igaz, hogy a közösségi jog fogalmi rendszerével kapcsolatban
felhozható leggyakoribb és valóban helyt álló kritika, hogy annak fogalmai nem
kellőképpen meghatározottak. A részletes definíciós lista ugyanis elsősorban inkább a
technikai jellegű jogszabályokat jellemzi. Megfigyelhető az állat- vagy növényegészségügyi vagy műszaki jellegű jogszabályok elején, de kevéssé jellemzi a
222

Az ítélet 83. pontja.
Tekintettel arra, hogy Hart a jogi szavak elemzését eleve csak kijelentésekben, visszatérő
mondatokban tartja lehetségesnek (Hart, 97.).
223
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hagyományosan magánjogi irányelveket, legalábbis azoknak általában csak egyes
magfogalmait (általában azt sem kimerítően) határozza meg. A közösségi jogalkotót
nyilván az is befolyásolja, amikor arról dönt, hogy meghatározza-e a jogszabályban
használt fogalmait vagy sem, hogy a fogalom unió-szerte egységes, autonóm fogalmát
már normatív szinten előre rendezni kívánja-e, és minden esetre kizárja a nemzeti jog,
tagállami hatások érvényesülését, vagy inkább a jogalkalmazásra és szükség esetén az
Európai Bíróság értelmezésére hagyja azt. Az erről való döntés, mint ahogy ezt a
Bíróság esetjogában rögzített fogalmi pontosítások közösségi jogra gyakorolt hatásai
és annak következményei is mutatják, nem felelősség nélküli.
A nemzeti jogi rendszerek általában óvnak a jogszabályi fogalom-meghatározások
nagy számától. A jogszabályszerkesztésről szóló 7001/1988. (IK 11.) IM irányelvhez
kiadott módszertani útmutató is arra hívja fel a jogszabály-előkészítőt, hogy a jogi
normákban szerepeltetett kifejezések az általában szokásos értelmükben kerüljenek
alkalmazásra.224 A közösségi jogszabályokkal szemben azonban nem tűnik
indokoltnak ilyen elvárásokat támasztani, sőt ezek kifejezetten igényelnék a
definíciót. A fogalom-meghatározás ugyanis pontosítja és egyértelműsíti a közösségi
rendszer által megjeleníteni kívánt tartalmat, és csökkenti az egyes nyelveken használt
kifejezéshez kötődő nemzeti jogi vagy köznyelvi tartalomnak a közösségi
jogszabályra gyakorolt befolyását.
Igaz ugyanakkor, hogy a jogszabályi definíció egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy
az érintett kifejezés köznyelvi és közösségi jogi tartalma között finomabb vagy
élesebb határokat húzzon. Ez a fajta különbség azonban mindig csak az adott
közösségi jogszabály viszonylatában, közösségi kontextusban fog érvényesülni.
Az e csoportba tartozó fogalmak, amelyek száma viszonylag magas, két alcsoportba
oszthatóak: a normatív szinten definiált fogalmak, illetve az Európai Bíróság által
definiált fogalmak alcsoportjába. A Bíróság által definiált fogalmak egy része a
köznyelvi értelemben szerepeltettet fogalmak közül kerül át ebbe a csoportba, amikor
a jogalkalmazás keletkezteti a fogalom-tisztázási kényszert.
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Lásd a módszertani útmutató 118. oldalát: “Kodifikációs szempontból az a legjobb, ha a
jogszabályokban nincsenek külön értelmező rendelkezések, hanem a szabályok úgy vannak
megszövegezve, hogy azok önmagukban is értelmezhetőek.”
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2.3. Szaknyelvi fogalmak a közösségi jogban
A belső piac hatékony működése érdekében, elsősorban az áruk szabad mozgásának
biztosítására hivatkozással egyre-másra születtek meg azok a közösségi irányelvek,
rendeletek, amelyek szabályozási tárgyuknál fogva nagyon erős szaknyelvi hatások
alatt keletkeztek. Példaként lehet a műtrágyákra, a kozmetikai termékekre, a
textilfélékre, a biocid termékekre vonatkozó szabályokat említeni. Az ezek által
használt fogalmak egy része az előző csoportot gazdagítja, vagyis fogalommeghatározással érintett és tisztázott tartalmú. Másik részük azonban igazi szaknyelvi
fogalom, amelyik egyértelmű szakkifejezéssel is jelölhető. A használt kifejezés
szakmai referenciája világosan körülhatárolható, az általában valamennyi nyelven
megfelelően tükröztethető.
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V.

A jogfogalmi megfeleltetés módszerei a közösségi jog soknyelvű

rendszerében
A közösségi jog autonóm jogrendi jellege megkövetelné, hogy az Európai Bíróság
által visszatérően és következetesen hangoztatott autonóm fogalmiság nyelvi szinten
is egyértelműen tükröződjön. Ez azt az elvárást támasztaná alá, hogy a közösségi jog
önálló nyelvezetet alakítson ki és jelenítsen meg. Az önálló közösségi jogi nyelvezet
lehetőségeit azonban számos tényező visszafogja. Az egyik ilyen, hogy a közösségi
jog csak relatív autonóm, bizonyos fogalmai tökéletesen egybeesnek a nemzeti jogi
fogalmakkal. Ezek leválasztása és felismerése azonban nem mindig egyszerű. A
közösségi jog megjelenítésére használt szókészlet ugyanis javarészt a tagállami
nyelvek (jogi nyelvek) szókészlete. A közösségi jogban viszonylag ritka a nemzeti
jogban egyébként nem létező, új szó neologizmus útján való létrehozása, az inkább a
nemzeti jogi nyelvben is szereplő kifejezéseket veszi igénybe, amelyek tartalma hol
megegyezik a nemzeti jogban használatossal, hol kisebb-nagyobb tartalomváltozáson
megy keresztül a közösségi jogi kontextus fényében.
Az egységes közösségi jogi nyelvezet kialakulásának további akadálya a sajátos
jogforrási rendben gyökerező, a dolgozat III. fejezetének 3. pontjában bemutatott
probléma. Más nyelvezetben jelenik meg az uniformizálni kívánó közösségi jog, és
más nyelvezetet használ a szó szoros értelemben vett jogközelítési célú szabályozás,
annak ellenére, hogy akadnak közös pontjaik. Az a tény tehát, hogy a közösség jog
egyszerre helyezkedik el a nemzeti jogok felett és egyszerre válik más elemeiben a
szerves részévé annak, eleve töredezetté teszi megjelenését.
Legfőbb gátja azonban az egységes közösségi jogi nyelvezet kialakulásának vagy
legalábbis megszilárdulásának, hogy a nyelvi formában tükröződő tisztaságot
nemcsak az azonos nyelven megjelenő közösségi jog-nemzeti jog viszonylatában
követeli meg, hanem a párhuzamosan megjelenő és egyformán hiteles szövegek
viszonylatában is.
A közösségi jogszabályok bírhatnak sajátos szintaktikai jellemzőkkel, stílusjegyekkel,
mint ahogy bírnak is. A közösségi jogi nyelvezet viszonylag önálló arculatának
megteremtése azonban mindenek előtt a közösségi jogi fogalmak sikeres nyelvi
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megfeleltetésétől függ. A pontatlan nyelvi megjelenítés ugyanis félreérthetőséghez
vezet, ráadásul, ha az csak a többnyelvű jogszabály-szöveg egyik-másik változatát
érinti, akkor olyan torzulást eredményez, ami csorbítja, megtöri a jogszabály egységes
érvényesülését is. A soknyelvű szövegezési rendben keletkező jogszabályokat
hatványozottan fenyegeti az a veszély, amit a nemzeti jogszabályok szövegezése
kapcsán olvashatunk: „A jogszabályok szövegezésének lehetséges hibái között a
szemantikai pontatlanság súlyát az fokozza, hogy tartalmi pontatlansághoz,
félreérthetőséghez vezet”.225 A soknyelvű rendszerben ezért kell, hogy megfelelő
szerep jusson a nyelvi megfeleltetésnek.
1. A nyelvi megfeleltetést befolyásoló tényezők
1.1. A nyelvi megfeleltetés első akadálya: az európai fogalmiság töredezettsége
Savigny szerint ugyanúgy hiábavaló próbálkozás egy minden népre alkalmazható jog
kitalálása, mint egy nemzeti nyelveket helyettesítő egyetemes nyelvvé.226 Ezt a
lehetetlenséget a történeti jogi iskola követői abban látták, hogy nem tartották
feloldhatónak a nemzeti jogok társadalmilag, kulturálisan, történelmileg és
hagyományosan meghatározott kötöttségeit.
A fentiekben már esett szó arról, hogy a jog milyen kulturális, társadalmi
kötöttségekkel bír és, hogy e kötöttségek értelemszerűen megjelennek a nemzeti jog
fogalmiságában és ezáltal az azt kifejező jogi nyelvben is. A kérdés az, hogy ezek a
kötöttségek megbonthatók-e, illetve elviselnek-e más jellegű, új kötöttségeket, és ha
igen, azt hogyan lehet nyelvileg kifejezni.
A közösségi jog, a nemzeti tagállami jogok legtöbbjével szemben, nem szerves
fejlődés útján jött létre és alakul, hanem alapvetően mesterségesen. Ez a jellemzője
azonban arra is lehetőséget biztosít, hogy kihasználja a tudatos fejlesztés előnyeit, így
sajátos fogalmiságot hozzon létre. Ez az elvárás alapvetően a közösségi jog jogi
fogalmaival szemben fogalmazódik meg és nem csak annak saját jogi fogalmaival,
225
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Szádeczky-Kardoss: A jogalkotás nyelvi szakszerűsége. Jegyzet, 1991. IM, 12.
Marie-Jeanne Campana idézi Savigny-t (Campana, 8.).
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hanem különösen azokkal szemben, amelyeknek fellelhetőek a tartalmilag csupán
kissé különböző fogalom-párjai a nemzeti jogokban. Az önálló fogalmiság
kialakításához saját érvényesülési közegén belül a közösségi jognak újra kell
teremtenie megjelenési nyelvein egy fogalomrendszert, legalábbis a közösségi
jogrenden belül releváns fogalmak tekintetében. Ennek feltétele az érthető és pontos
definiáltság. Definiáltság esetében a fogalmat jelölő kifejezés háttérbe szorul, mert
annak tartalma közösségi jogi kontextus fennállása tekintetében egyértelművé válik.
Csak e fogalmi síkon értelmezhető Olivier Moréteau-nak az a megállapítása is, ami
szerint kialakítható közös jogi nyelvezet (langage) közös nyelv (langue) hiányában is.
Moréteau is hangsúlyozottan a terminológiai vonatkozását emeli ki e nyelvezetnek,
amelyet – tisztázott fogalmisága miatt – bármely természetes nyelvre le lehet
képezni.227
Moréteau ideál-rendszere azonban azt feltételezi, hogy egyrészről minden releváns
közösségi jogi fogalom definiált, másrészről pedig ezek a közösségi jogon, de
legalább annak egyes jogterületein belül állandóak és mindig ugyanazt jelentik.
Definíció hiányában pedig azt kellene feltételezni, hogy a használt kifejezés megfelel
az azáltal a nemzeti jogi vagy köznyelvben jelölt fogalomnak.
Ez az elvárás azonban nem érvényesül maradéktalanul a közösségi jogban. A
közösségi jog autonóm fogalmiságára hivatkozó európai bírósági esetek is arról
tesznek tanúbizonyságot, hogy nem minden olyan fogalmat definiál a közösségi
jogalkotó jogszabályi szinten, ami egyébként sajátos közösségi jogi tartalommal bír.
Másrészről hiányosságként könyvelhető el, hogy a definiált fogalmak fő szabály
szerint nem horizontálisan definiáltak, vagyis nem feltétlenül bírnak azonos
tartalommal a közösségi jogrenden belül, de még egyes, az alá tartozó jogterületeken
sem. A közösségi jog fejlődésének jelenlegi helyzetében tehát csak töredezett
fogalmiságról beszélhetünk, a konzekvens fogalomhasználat csak egyes fogalmakat
jellemez. A közösségi jogban nem jött létre egy olyan összefüggő fogalmi háló, amely
227

Moréteau In Sacco 1999, 153. Moréteau szándékosan megkülönbözteti a franciában a langage-t és
az azt kifejezni képes langue-ot. Elvileg mindkettő fordítható lenne nyelvként, ahol az előbbi itt inkább
egyetemes értelemben, míg az utóbbi konkrétan a természetes nyelvekre utalva szerepel. A két jelenség
nyelvi megkülönböztethetősége érdekében az elsőt (elméleti síkon tisztázott fogalomrendszer)
önkényesen nyelvezetnek, míg a másodikat (természetes nyelv) nyelvnek fordítottam.
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háttérbe szorítaná a nyelvi megjelenés által sugallt egyéb tartalmakat, vagyis
csökkentené a megnevezés jelentőségét.
Jogszabályi normatív definíció hiányában a közösségi jog fogalmi rendszerét az
Európai Bíróság utólagosan igyekszik jogértelmező szerepével kiépíteni. Az utólagos
jogértelmezés azonban csak részben korrigálja a fogalmi rendszer töredezettségét.
Egyrészről azért, mert esetleges, vagyis csak azokat a fogalmakat érinti, amelyek
értelmezését az eljáró nemzeti bíróságok az Európai Bíróságtól kérik, másrészről
pedig azért, mert valóban utólagos. Az utólagosság pedig kizárja azt, hogy például
irányelvi szabályozás esetében a tagállami jogalkotó minden esetben megfelelő
módon képezze le nemzeti jogában a közösségi fogalmat.
1.2. A nyelvi megfeleltetés második akadálya: a használni kívánt kifejezés
kötöttségei
A közösségi jog fogalmainak nyelvi megfeleltetése előtti akadályok második
csoportja gyakorlatilag az első csoport egyenes következménye. Amennyiben nincs
konzekvens és megbízható fogalmi egységesség, nincsenek egyértelmű definíciók,
automatikusan előtérbe kerül a jelölő, vagyis az a kifejezés, amely a sok esetben
tisztázatlan tartalmú fogalmat kívánja megjeleníteni. A kifejezésnek a közösségi
jogban való felbukkanása feltételezi ugyan az önálló, nemzeti jogi jelentéstől esetleg
elváló jogi tartalmat, de ha az nem vezethető le egy egzakt meghatározás segítségével,
előtérbe kerül az alkalmazott kifejezés nyelvi megjelenése és – egyéb iránymutatás
hiányában – annak tagállami jogi vagy köznyelvi tartalma. Európai fogalmiság
hiányában el kell fogadni, hogy a jogi fogalmak, jogdogmatikai elképzelések, jogi
érvelések a hagyományos összefüggésekben mozognak tovább.228 Campana arra hívja
fel a figyelmet, hogy az egységes európai jogi nyelv(ezet) létrejöttét az akadályozza,
hogy az írott jogi előírás mögötti tartalom az egyes nemzeti jogok eltérő
jogtudományi, joggyakorlatbeli megközelítése végett – amelyeket Sacco nyomán jogi
összetevőknek nevez – változó.229
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“Jeder Rechtsbegriff, jede dogmatische Konstruktion, jede rechtliche Argumentation bewegt sich in
Traditionszusammenhängen”, Joerges, 190.
229
Campana, 8.
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Különösen gondot okoz ez olyan esetekben, amikor a közösségi jog céljuk és
társadalmi funkciójuk szempontjából hasonló jelenségekre vonatkozóan kíván
szabályt alkotni, amelyek azonban a nemzeti jogokban más feltételekkel
érvényesülnek, működnek, a közösségi szabályozás pedig hallgat arról, hogy a
jelenséget általában kívánja-e szabályozni vagy a használt kifejezés alatt annak egy
többé-kevésbé meghatározott feltételek mellett érvényesülő formáját érti. A jogi
szövegek fordíthatóságával, a jogi fogalmak nyelvi megfeleltetésével, de még inkább
az egységesedő európai szerződési joggal foglalkozó cikkek, tanulmányok közül
szinte mindegyik a „szerződés” szót hozza fel olyan példának, ahol hasonló
társadalmi funkciókról, jelenségről, de eltérő tartalmi halmazról van szó. Ezekben az
esetekben a legnagyobb nehézséget éppen az okozza, hogy a lényegüket tekintve és
társadalmi funkciójuk szempontjából azonos, de alapvetően eljárási, érvényesülési,
érvényességi vagy egyéb járulékos kérdésekben különböző fogalmakat nem is lehet és
szabad másként jelölni, mint az egyes nyelvekben a fogalmakra használt
kifejezésekkel. A contrat, contract, Vertrag, contratto vagy a „szerződés” egyrészről
egymásnak megfeleltethetők, azokat más kifejezéssel nem is lehetne megjeleníteni,
másrészről pedig mégsem feleltethetők meg.230
Legélesebben e tekintetben a hasonló hangalakú angol contract és francia contrat
kifejezéseket lehet szembeállítani. Mindkettő jogilag kikényszeríthető kötelmet
tartalmazó, felek között, azok akarata alapján létrejött megállapodás, azzal az egyik
lényeges különbséggel például, hogy az angol contract csak a visszterhes
szerződéseket tekinti szerződésnek, míg a francia contrat olyan ingyenes kötelmeket
is, mint az ingyenes letét vagy az ajándékozás.231 Közösségi jogi előfordulás esetén, a
definíció hiánya azzal a következménnyel jár, hogy a közösségi jog által érintett
tárgyi, személyi kör egyes tagállamokban szélesebb, míg másokban szűkebb lesz.232
Ez mindaddig nem probléma, amíg összeegyeztethető a közösségi jogalkotó
230

“What does one understand by the terms ”contrat”, “contract” or “Vertrag”? It is doubtful
whether this term is identical in the different systems of European law. Failing precise concordance, it
may even be that the term is misleading” (Beale-Hartkamp-Kötz-Tallon: Contract Law. Hart
Publishing, Oxford and Portland, 2002, 3.)
231
Sacco: L’interprete et la règle de droit européen. In Sacco 2002., 234. Erre nézve lásd még:
Moréteau, 148., Pierre Legrand: On the Unbearable Localness of Law: Academic Fallacies and
Unreasonable Observations. European Review of Private Law, 2002, 65., Chatillon, 692. Más kérdés,
hogy az ajándékozási szerződés érvényességéhez külön formai elvárásokat követel meg a Code civil
(931-938. cikk), mint a közjegyző általi írásba foglalás.
232
Lenaerts, 894.
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szándékával. A közösségi jogszabály egyes nyelvi változatai ilyenkor csak
hozzávetőlegesen hordoznak azonos tartalmat, mert megtelnek a nemzeti jogi
kötöttségekkel. Ezt nevezi a jogi fordítás vonatkozásában de Groot viszonylagos
megfelelésnek (approximate equivalence),233 mert olyan jogi jelenségek kerülnek a
párhuzamos szövegezés által egymással egyenrangú és egymásnak megfeleltethető
fogalomként bemutatásra, amelyek csupán lényegüket tekintve társíthatóak. Ez a
viszonylagosság azonban a nemzeti nyelveken közösségi kontextusban megjelenő jogi
fogalmak legtöbbjét jellemzi definíció, vagy a kontextusból egyébként egyértelműen
levezethető tartalom hiányában.
A gyakorlatban ehhez hasonló probléma merült fel a kereskedelmi ügynöki
tevékenységről szóló 86/653/EGK irányelv 17. cikkének végrehajtásakor.234 A cikk –
a kártalanítás (kiegyenlítés) előírása mellett kardoskodó német vélemény és a
kompenzáció (az irányelv hivatalos magyar szövegében: kártérítés) mellett érvelő
francia álláspont közötti egyfajta kompromisszum eredményeképpen – úgy
rendelkezetett, hogy az ügynöki tevékenység befejeződéséből eredő kárért a
tagállamoknak kártalanítás vagy kompenzáció nyújtását kell előírniuk.235 A
tagállamok általában a saját megoldásaikhoz közel eső reparációs formát választották
(a legtöbben a kártalanítást (kiegyenlítést), a francia jog értelemszerűen a
kompenzációt),236 az Egyesült Királyság azonban mindkettőt. A végrehajtás során
kérdésessé vált, hogy az irányelvben és az átültető angol Regulation-ben is szereplő
kompenzációt a francia jog fényében vagy tagállami hatáskörben szabadon kell-e

233
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De Groot, 157.
William Blair- Richard Brent: A single European Law of Contract? European Business Law, 2004,

11.
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Az egyes nyelvi változatok szerint: indemnité-compensation (francia), (must be..) indemnifiedcompensated (angol), Ausgleich-Schadenersatz (német). Megjegyzendő, hogy az irányelvet a magyar
jogba átültető, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény indokolása
az irányelv magyar nyelvű változatában szereplő jelölésektől eltérően az irányelv 17. cikkében szereplő
első reparációs formát „kiegyenlítésnek”, míg a másodikat „kártalanításnak” nevezi.
236
Az átültető magyar törvény indokolása kitér rá, hogy az irányelvben vázolt két megoldás közül
egyiket sem ismeri a magyar jog annak tiszta formájában. Az általa kiegyenlítésnek nevezett első
megoldást úgy közelíti meg, mint „a jutalékszerű díjazásnak olyan kiegészítése, mellyel a felek
szolgáltatásainak értékegyensúlyát kívánja az irányelv fenntartani, tekintettel arra, hogy az ügynök
tevékenysége következtében, de már a szerződés megszűnését követően a megbízó eredményt realizál.”
A második megoldást (az indokolás olvasatában: kártalanítás) pedig úgy írja körül, mint ami az
ügynököt ért kárból indul ki, amibe beletartozik az irányelv olvasatában az az elmaradt haszon is, ami a
szerződés jogszerű megszüntének következtében, a szerződéses viszony hiánya miatt éri a felet.
Megjegyzendő továbbá, hogy a magyar jog a kiegyenlítési rendszert választotta és azt elnevezésében is
megtartotta.
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értelmezni. Az előbbi álláspontot osztotta Skócia, míg az utóbbit képviselte Anglia.237
A problémát különösen az okozta, hogy az egyesült királyságbeli átültető jogszabály
nem pontosította a kompenzáció tartalmát és számításának módját. A kompenzáció
egyesült királyságbeli értelmezésére vonatkozó, egymástól eltérő megközelítést
tükröző alsóbb bírósági határozatokat követően a Court of Appeal a kérdésben
precedens értékű ítéletet hozott.238 Ebben leszögezi, hogy a kompenzáció fogalmát
nem szabad a francia jog fényében értelmezni, vagyis az ügynöknek a szerződés
megszűnéséből eredően jövőbeli elmaradt hasznai megtérítése tekintetében nem kell
az elmúlt öt év díjazási átlagának alapul vételével számított ügynöki díjazását további
két évre nézve kifizetni. Az ügynök számára nyújtott kompenzációnak a Court of
Appeal értelmezésében az ügynöki tevékenység a szerződés megszűnésekori
tényleges étékéhez kell igazodnia, aminek része az ügynök azon jövőbeli vesztesége
is, ami az ő üzleti értékét csökkenti a szerződés megszűnése miatt (goodwill).
Az angol joggyakorlat tehát – ugyan több évized alatt, de – megszabadította az
irányelvből jogába átemelt kifejezést eredeti, anyajogi kötöttségeitől, és – az irányelv
keretein belül – sajátos értelemmel ruházta fel azt.
A közösségi jogszabályokban használt kifejezésekhez fűződő nemzeti jogi
kötöttségek hatása abban az esetben vezet tényleges problémákhoz, ha a későbbi
európai bírósági jogértelmezés nem engedi korlátlanul érvényesülni ezeket a
kötöttségeket, és a közösségi jogszabály megengedte határokon átlépve közelíti az
eltérő terjedelmű tagállami fogalmakat egymáshoz.
Benacchio ezt a problémát abban látja, hogy formailag hasonló fogalmak mögött az
egyes nemzeti jogokban eltérő operációs rendszerek húzódnak meg, és ezek az
eltérések adják e hasonló fogalmak különbségeit.239 Legrand szavaival élve a fogalom

237

A skóciai King v. Tunnock ügyben Lord Caplan úgy érvelt, hogy az irányelvet átültető jogszabályt a
francia jog megközelítésében úgy kell értelmezni, hogy abba beleszámítanak az ügynöki szerződés
megszűnéséből következő esetleges jövőbeli veszteségek (Blair-Brent, 11.).
238
Lonsdale Asencies v. Howard and Hallam Ltd. {2006} EWCA Civ. 63. Erre nézve lásd: The
Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales (www.lawreports.co.uk), illetve Nicola
Bridge in Resolution: Analysis of recent court decisions and legal developments from SJ Berwin’s
Litigation and Dispute Resolution Department.
239
Benacchio, 32.
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(concept) azonos, az elképzelés (conception) viszont más.240 Valójában az is kérdéses,
hogy ezekben az esetekben maguk a fogalmak tekinthetők-e azonosnak, vagy csupán
az alapvető, magfogalom azonos és a fogalom egyes, a magfogalomra épülő, azt
körülvevő részelemei eltérnek. A közösségi jogszabályokban megjelenő kifejezések is
ezeket az eltéréseket hordozzák magukban abban az esetben, ha a jogalkotó
kifejezetten, egy új meghatározás által nem fosztja meg őket azoktól.
Mindezek alapján kérdéses persze az is, hogy az egységes fogalmiság, ami iránt
leginkább az ennek hiányával legjobban érintett terület, a magánjog képviselői
fogalmazzák meg igényüket, valóban gyógyírt jelentene-e a közösségi jog működési
zavaraira vagy az e nélkül is, az európai bírósági értelmezés utólagos
rendszerezésének köszönhetően megfelelően fog tudni érvényesülni. Hesselink
nyomatékosan felhívja például a figyelmet arra, hogy a common law-ban, így az
angolszász jogi gondolkodásban nem okoz(ott) gondot a fogalmak definiálatlansága,
mint ahogy az sem, hogy ezek tartalma a bírói jogalkalmazás következtében
képlékeny.241
1.3. A nyelvi megfeleltetés harmadik akadálya: a párhuzamos szövegezés
A fordítástudomány a fogalmi megfeleltetést a forrásnyelv és a célnyelv
vonatkozásában vizsgálja.242 Vizsgálata során figyelemmel van mindkét nyelv
kulturális,

társadalmi,

történelmi

kötöttségeire.

A

fordítástudomány

újabb

megközelítése kifejezetten elvárásként fogalmazza meg, hogy a fordítás ne csak a
forrásszöveg megértését biztosítsa, hanem mindezt oly módon tegye, amit a
célkörnyezet, célnyelv befogad.243 Maradjon emellett ugyanolyan szakmai és hitelt
érdemlő a fordítás, mint az eredeti.244
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Legrand e furcsa, de a fogalmi megfeleltetés szempontjából meghatározó különbség érzékeltetését
az angol nyelvben hangalakilag egymáshoz hasonló concept és conception szavakkal még
szemléletesebbé teszi (Pierre Legrand: A diabolical idea. In Towards a European Civil Code. Third ed.,
Kluwer Law International, 2004, 257. ).
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Hesselink, im. 163., 410.
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„A fordítás célja a forrás- és célnyelv közötti tartalmi megfeleltetés” (David Crystal: The Cambrigde
Encyclopedia of Language. Cambridge, 1987, Cambridge University Press, 344.)
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Marella Magris-Maria Teresa Musacchio idézik Wright-ot. Magris-Musacchio: La terminografia
orientata alla
traduzione tra pragmatismo e armonizzazione. Terminologie et Traduction, 1999/1,
150.).
244
Marella Magris-Maria Teresa Musacchio idézik Hahnholdot és de Bené-t (Magris-Musacchio, 150.).
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A hagyományos fordítás esetében tehát két (több célnyelv esetében pedig több) nyelvi
rendszer tökéletes, annak valamennyi kötöttségére kiterjedő ismerete szükséges. A
fordító e mellérendelt rendszerek között teszi lehetővé az átjárhatóságot. A jó fordítás,
helyes fogalmi megfeleltetés alapja – vonatkozzon az bármilyen szövegre – az érintett
kultúrák és nyelvek ismeretének helyes ötvözése.245
A közösségi jog szövegezése tekintetében a III. fejezetben már bemutatásra került,
hogy az elvileg egyszerre, párhuzamosan születő szövegek valójában nem így, hanem
egy vagy két szövegezési nyelvről való fordítás útján keletkeznek és válnak ezt
követően egyaránt hitelessé és hivatalossá. Ez a tevékenység azonban nem tekinthető
a szó szoros értelemben vett fordításnak, mert csupán a forrásnyelv és a célnyelv(ek)
adottak, viszont azokhoz nem kötődnek külön rendszerek, amelyek között el lehetne
végezni a fogalmi megfeleltetést. A közösségi jogszabály keletkeztetésekor a
forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg ugyanannak az autonóm közösségi jogi rendszernek
a részei, alárendeltjei. Mind a forrásnyelvnek, mind a célnyelveknek e rendszer
fogalmiságának kell megfelelniük, azok kifejezései csak e rendszer fényében
értelmezhetőek. A megfeleltetés problémája, hogy a közösségi jogi rendszer tartalmi
elemei a forrásnyelvi változat alapján sem feltétlenül levezethetőek, megismerhetőek,
azok autonóm jellege nem mindig világlik ki. A célnyelvi változatot előállító fordító
tehát egyszerre szembesül a nyelvi megfeleltetés első és második akadályával: nincs
mindig pontos tartalmú közösségi jogi fogalom és ezért a fordító kénytelen a
forrásnyelvben fellelhető kifejezés egyéb, tagállami jogi vagy köznyelvi értelméhez
nyúlni.
A közösségi jogszabályok szövegezésénél a fordítástudomány hagyományos
módszerei nem alkalmazhatóak automatikusan. E tevékenység lényege sokkal
közelebb áll a Wüster által hirdetett – igaz alapvetően a szakterminológia területén
alkalmazható – terminológiai egyértelműség (Eindeutigkeit) kívánalmaihoz,246 vagyis
csak akkor lehet maradéktalanul sikeres, ha mögöttes terminológiája egyértelműen és
pontosan rögzített. Ez valójában az első és második akadályként azonosított
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Le bon usage culturel – le bon usage de la langue, Claudine Lécrivain: Europe, traduction et
spécifités culturelles. In Europe et traduction. Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, Artois
Presses Université, 350.
246
Wüster munkásságára nézve lásd Fóris, 14-15.
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hiányosságok együttes felszámolásának szükségességét jelentené.
A terminológiai egyértelműség, a közösségi jogi fogalmi rendszer zárt és
következetes volta egyúttal azt is szükségszerűen feltételezné, hogy az azonos
fogalmakat visszatérően ugyanazon kifejezéssel jelöljék.247 Ez a probléma nem
azonos az 1.1. pont alatt ismertetett azon hiányossággal, hogy az egyes fogalmak
bizonyos

esetekben

mozgó

tartalmúak,

vagyis

jogszabályról

jogszabályra

változhatnak amellett, hogy lényegi elemeik azonosak maradnak. Itt ugyanis arról van
szó, hogy a közösségi jog szándékai szerint teljes egészében ugyanarra a fogalomra
kíván utalni, de feltehetően nyelvi következetlenség miatt ezeket más-más módon
jelöli. Ez a jelenség a soknyelvűség sajátos káros velejárója és csupán kevés esetben
tudatos tevékenység eredménye. Általában azt tükrözi, hogy az egyes nyelvi
változatok valójában fordításokként készülnek és nem párhuzamos szövegezés útján.
Ilyen inkonzisztencia mind jogszabályon belül,248 mind jogszabályok egymás közötti
viszonylatában előfordulhat. Ez utóbbinak kritikus esete, amikor alapjogszabály és
módosító jogszabály között merül fel terminológiai inkonzisztencia.249 Az ilyen fajta
nyelvi tévedések azonban rendkívüli mértékben megnehezítik a jogszabály
alkalmazását és értelmezését.
Egyértelműen túlmutat ezen a körön az az esetcsoport, ami szintén a soknyelvűség
működésének zavaraiból fakad, de nem helytelen megjelenítésre, hanem helytelen
megfeleltetésre vezethető vissza. A kettő között az a különbség, hogy az első esetében
a használt kifejezések bármelyike akár helyes is lehetne, csak korábban és általában
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Ez az elvárás valamennyi, tehát egyúttal a nemzeti jogokkal szembeni alapvető elvárás is a jogi
előírások egyértelműsítése szempontjából. Constantin Stefanou és Helen Xanthaki tanulmánya szerint a
tagállami (2004 májusa előtti tagállamokat figylembe véve) nemzeti jogok közül Ausztria, Belgium,
Olaszország, Hollandia és Portugália igyekeznek eleget etenni ennek az elvárásnak (StefanouXanthaki).
248
A 753/2002/EK rendelet magyar nyelvű szövege például felváltva használja a „földrajzi árujelző”,
illetve „földrajzi jelzés” kifejezésket ugyanarra a fogalomra.
249
Az ilyen tévedések gyakran egészen szélsőséges mértékig fokozódhatnak. A 1427/2004/EK rendelet
például olyan, mind a módosított rendelet, mind a közös agrárpolitika szempontjából meghatározó és
nyelvileg is rögzített fogalmat, „a borpiac közös szervezését”, „borpiac közösségi szintű
szabályozásaként” használja. A következetlenség zavaró, de nem teszi értelmezhetetlenné a szöveget.
Szintén nem okoz értelmezési nehézséget és mindenek előtt inkább zavaróan hat a „szermardvány”és
„szermaradék” következetlen használata például a 91/414/EGK irányelvben és annak közel száz
módosításában. Ezzel szemben a számvitel területén „számviteli standardként“ jelölt fogalomnak (lásd
a 1735/2003/EK rendeletet) az alaprendelet későbbi módosításában „számviteli szabványként“ való
használata élesen ütközik egy olyan rögzített terminussal, amelyik helytelen használata feltűnően
zavaró és hibás.
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az adott területtel érintett szakmában az egyik került rögzítésre és nem a másik, míg
helytelen megfeleltetés esetében a szöveg olyan kifejezést használ, ami objektív
okokból nem képes a fogalom megjelenítésére, vagyis félrefordításról van szó.250 Míg
az első esetben tehát a közvetíteni kívánt tartalom a használt kifejezésből levezethető
és legfeljebb csak a zavaró a már megállapodott és használt kifejezés hiánya, addig a
második esetben a közvetíteni kívánt tartalom torzul.
A félrefordítás azonos hitelességű, többnyelvű szövegek esetében komoly értelmezési
problémákhoz vezethet. A fogalmak ily módon való torzulása ugyan feltehetően
alacsonyabb számú, mint a következetlen terminológiával érintett esetek száma,
azonban az mindenképpen igaz, hogy ez járhat a súlyosabb következményekkel.251
Az Európai Bíróság következetes joggyakorlatot alakított ki az egymástól eltérő és
ezáltal más tartalmat közvetítő nyelvi változatok esetében követendő értelmezési
eljárásra vonatkozóan, ami a VII. fejezetben kerül részletesen ismertetésre.
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A félrefordításnak vannak mondattani vonatkozásai, amikor teljes gondolatsorok sérülnek, például a
szövegből elhagyott egyes szavak vagy abban elhelyezett többletszavak, mondatrészek értelmezési
következményekkel járó felcserélése, illetve elírások miatt. Ilyen jellegű probléma vezetett a 2004-ben
csatlakozott tagállamok közül elsőként egy litván bíróságtól indult előzetes döntéshozatali kérelemhez
(C-63/06. számú UAB Profisa ügy). Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója
szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének f) pontja a
litván változat kivételével valamennyi nyelven úgy fogalmaz, hogy az olyan termék is jövedékiadó
mentességben részesíthető, amelyet „töltött vagy egyéb élelmiszerek előállítására közvetlenül vagy
félkész termékek összetevőjeként használják” (when used directly or as a constituant, unmittelbaar
oder als Bestandteil verwendet werden, utilisés directement ou en tant que composant), a litván
változatban azonban nem szerepel a „közvetlenül” kifejezés, amelynek kötvekeztében a litván
közigazgatási bíróság előtt jogvita keletkezett annak kapcsán, hogy a közvetlen felhasználásra szánt
etil-alkohol esetében – jóllehet a litván változatból nem lenne levezethető – fennállhat-e a jövedéki
adómentesség. A dolgozat azonban az ilyen nyilvánvaló fordítási hibákkal a következőkben nem kíván
részletesen foglalkozni, vizsgálata középpontjában a fogalmi megfeleltetés okokzta problémák állnak.
251
Szélsőséges példája a defendant, „alperes” helyett „védő”-ként való megjelenítése (lásd a
1348/2000/EK rendelet értelmében tett tagállami közlemények helyesbítés előtti változatát). Itt lehetne
említeni még a free distribution kifejezés „szabad forgalmazásként”, „szabad terjesztésként” való
megjelenítését ott, ahol az egyérelműen „ingyenes terjesztésre”, „szétosztásra” utal. A tagállamok
dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
intézkedéseinek összehangolásáról szóló 2003/33/EK irányelv korábbi hivatalos nyelvi változatai,
például a német (kostenlose Verteilung) vagy a francia (distribution gratuite) ezt a jelleget a kérdéses
fogalom tekintetében egyébként egyértelműen megmutatják. Példaként állítható még a fogyasztói
hitelről szóló 87/102/EGK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének c) pontja, amely úgy rendelekzik, hogy
a „….fogyasztó hitelét (ennek) az előzetesen megkötött megállapodásnak a létrejöttét követően kapja,”
jóllehet a többi nyelvi változat alapján egyértelmű, hogy erre nem „azt követően”, hanem „annak
alapján” (persuant to, en vertu de, im Rahmen) kerül sor.

109

2. A fogalmi megfeleltetés lehetséges módszerei
A fentiekben már volt szó arról, hogy mivel a közösségi jogszabályok keletkezésénél
jelentkező „fordítási” tevékenység nem a forrásnyelv és a célnyelv jogrendszerei és
nyelvei közötti átjárhatóságot hivatott biztosítani, hanem mindkettő esetében ugyanazt
a

fogalmiságot

megjeleníteni,

a

fordítástudomány

hagyományos

fogalmi

megfeleltetési módszereit nem lehet automatikusan igénybe venni. Mindez nem
jelenteni azt ugyanakkor, hogy az európai uniós fordítástechnika és -módszertan ne
meríthetne abból.
Az alábbiakban tehát bemutatom a fogalmi megfeleltetésnek a jogi szövegek fordítása
során általában alkalmazható lehetséges módszereit, ezt követően azt elemzem, hogy
a közösségi jogszabályok keletkezésének rendjében kialakítható-e egyfajta sajátos
módszertan, végül sorra veszem a közösségi jog, illetve az az által használt fogalmak
egyes, fent bemutatott kategóriáit abból a szempontból, hogy azok esetében mely
módszerek alkalmazhatóak leginkább.
2.1. A fogalmi megfeleltetés módszerei jogi szövegek fordítása során általában
Az alábbiakban az öt olyan módszer rövid bemutatása következik, amelyek olyan
esetekben segítik a fogalmi megfeleltetést/megjelenítést, amikor a forrásnyelv és a
célnyelv jogrendszere, jogi nyelve adott fogalmai nem cserélhetőek fel egymással,
vagyis nem egyértelmű a nyelvi megfeleltetés. Ezek az egy adott jogrendszerhez
kötődő, de nem annak nyelvén kifejezni kívánt fogalmak esetében jelentenek jobbkevésbé jó megoldást a jogi szöveget fordító számára. E módszerek a követezőek:

—

funkcionális megfeleltetés,

—

definíció általi megfeleltetés,

—

az idegen kifejezés szó szerinti, eredeti nyelvű átvétele,

—

az idegen kifejezés szó szerinti lefordítása a célnyelvre (kalk),

—

neologizmus (új szó létrehozása).

A funkcionális megfeleltetés lényege, hogy az adott forrásnyelvi jogi kifejezésnek azt
a célnyelvi „párját” keresi meg és alkalmazza a fordító, amelyik a célnyelvben
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ugyanazt vagy hasonló funkciót tölt be, mint a lefordítandó kifejezés mögötti tartalom
a forrásnyelvben. A funkcionális megfeleltetés egy elemzéssel, értelmezéssel párosuló
intellektuális tevékenység, amely feltételezi az érintett jogrendszerek, illetőleg azok
jogi nyelveinek alapos ismeretét. Célját tekintve alapvetően segíti a megfeleltetés
pontosságát,

de

számos

veszélyt

is

magában

rejt,

illetőleg

bizonyos

szövegösszefüggésekben, kifejezések tekintetében nem alkalmazható módszer. Ilyen
problémát jelentenek azok a jogi kifejezések, amelyek hasonló jogintézményeket
jelenítenek meg az egyes jogokban, mégis eltérő jogi megközelítést tükröznek, így
valójában különbözőek. A módszer hátránya, hogy az teljesen a célnyelvre hagyja a
fordítást:252 a kiindulási nyelv kifejezéseit a célnyelv kontextusában rendeli
értelmezni. A funkcionális megfeleltetés a jogi kifejezések fogalmi rendszerkötöttsége
miatt nem nyújthat teljesen kielégítő megoldást.
A definíció általi megfeleltetés úgymond tiszta megoldás lehetne, hiszen a fordító a
forrásnyelv jogi kifejezéseit a célnyelvbe úgy próbálja átültetni, hogy – a fordítás
eszközvoltának hiányosságait felismerve – a fogalmak tartalmát a magyarázat szintjén
adja meg. Így a megfeleltetés szintje nyilván magasabb lesz, de a módszer
alkalmazása lényegesen csorbíthatja a jogi szöveg folyamatosságát, bonyolíthatja és
nehezítheti a fordítás folyamatát, amely így eltolódhat a tiszta értelmezés irányába.
Kisegítő módszerként, esetenként – de nem általános jelleggel – azonban
alkalmazható.
Az utolsó három megfeleltetési módszer olyan esetekben alkalmazható, amikor a
forrás- és célnyelv teljesen eltérő, egymás számára ismeretlen jogintézményeket
alkalmaz, amelyeket nem lehet megfeleltetni egymásnak.253 Az első megoldási
lehetőség az idegen szó eredeti formájában való befogadása a célnyelvbe. Ilyenkor a
szövegből nyilvánvalóvá válik, hogy idegen jogintézményről van szó, idegen jogi
kontextusban.254 A módszer alapvető hátránya, hogy az eredeti formájukban
meghagyott idegen jogi kifejezések nehezen illeszthetők nyelvtanilag a célnyelvbe és
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Eco, 328.
Emmanuel Didier: La traduction juridique en Europe. Etat et perspective de la Common Law en
Français et du Droit Civil en anglais. In Sacco-Castellani, 1999, 39.
254
Például a common law trust kifejezésének érintetlenül hagyása a fordítás során, illetőleg nemzeti
jogi kifejezések nemzetközi terjedése okán az eredeti kifejezés beépülése a többi jogba (franchise).
253
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tartalmilag nem közvetítik jelentéstartalmukat azon olvasók számára, akik nincsenek
tisztában a forrásnyelvi jog jellemzőivel.
A második megoldás a forrásnyelvi jogi kifejezés szó szerinti lefordítása a célnyelvre
azzal, hogy adott esetben a fordítást megkülönböztető írásmóddal (idézőjel, dőlt írás)
emeli ki a fordító, hangsúlyozva a célnyelvben megjelenített kifejezés tartalmának
idegen joghoz való kötöttségét (kalk). Ezt a fordítási módszert a magyar nyelvészet az
általános kalk megjelölésen túl különböző elnevezésekkel illette. A nyelvészeti
másolás mellett Eckhardt Sándor tükörszót használt, Melich János tükörjelentésről,
míg Nagy J.Béla visszatükrözésről ír.255 Csüry Bálint a nyelvi visszatükrözés lényegét
így fogalmazza meg: „tükörjelentés az, amikor egy szavunk idegen nyelvi hatás alatt
jelölési viszonyba lép olyan képzettartalommal, amellyel azelőtt nem volt jelölési
viszonyban.”256 Visszatükrözés esetében tehát egy már létező szó új jelentéssel
gazdagodik, illetőleg létező szavakból új összetétel jön létre.257 A megoldás nehézkes,
nyelvileg idegen a célnyelvtől, az idegen jogi kifejezésnek a célnyelvhez való nyelvi
igazítása zavart keltő lehet.
A harmadik megoldás a neologizmus, vagyis a nyelvi újítás. Ennek Didier két fajtáját
különbözteti meg, a morfológiai neologizmust, illetve a szemantikai neologizmust. Az
első esetben a forrásnyelvi kifejezés nyelvi gyökerének, formájának érintetlenül
hagyásával képződik új szó, amely nyelvileg már teljesen a célnyelvbe simul. Ez a
megoldás azonos eredetű nyelveknél lehet viszonylag befogadható megoldás.258
A szemantikai neologizmus olyan új kifejezés meghonosítását jelenti a célnyelvben,
amelyik a forrásnyelvi jogi kifejezés jelentését kívánja visszaadni és e célból alkot új
szót. Itt az okozhat problémát, hogy a célnyelv (általában az érintett szakmai kör) nem
feltétlenül befogadó az új szóval szemben és annak használata nem tud elterjedni,
annak a már megszokott igennyelvi kifejezést nem sikerül a gyakorlatban kiszorítania
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Melich János: Jelentéstani kérdések. In Telegdi Zsigmond: Szöveggyjtemény az általános nyelvészet
tanulmányozásához, Budapest, 1968, Tankönyvkiadó, 113.
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Csüry Bálint: Magyarosan. III.8., idézve Melich, 113.
257
Horger Antal szerint tipikusan ilyenek egyházi műszavaink (vízkereszt, húsvét, húshagyó), Melich,
113.
258
Az angol to estop átvétele a franciába estopper formájában vagy az olasz jogba az angol-amerikai
transfer pricing meghonosítása prezi di trensferimento formájában (Sacchetto, 208.), illetve a magyar
jogban a “lízing” elterjedése.
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(ilyen például a bankszektor a pénzügyjog egyes neologizmussal jelölt fogalmai
esetében). A szemantikai neologizmusok esetében tehát fontos szerep jut az
időbeliségnek, vagyis a szóteremtésnek lehetőség szerint meg kell előznie az idegen
nyelvű kifejezésnek a célnyelvbe használat útján való beférkőzését.259Ahhoz, hogy az
új szó gyökeret eresszen a nyelvben, fontos, hogy az érintett nyelvi csoport szintjén
meg legyen a hajlandóság a befogadásra.
Itt tennék említést a neologizmusoz hasonló, de attól különböző fordítási módszerről,
a tudatos jelentésváltoztatásról, amikor is egy, a nyelvben már létező kifejezést a
fordítás során teljesen új, idegen tartalommal ruháznak fel és azt megpróbálják ebben
az értelemben is meghonosítani.260 Ez természetesen csak nagyon tudatos
nyelvpolitika, szaknyelvi politika alapján lehetséges. Ahhoz, hogy az új jelentés
elfogadottá váljon, nemcsak külső behatásra van szükség, hanem az egyének belső
hajlamára a szó új jellegű használata tekintetében.261
2.2. A fogalmi megfeleltetés módszerei a közösségi jogi szövegek esetében
A közösségi jog fogalmi megfeleltetésének akadályai, így a fogalmi töredezettség, a
használt kifejezések nemzeti jogi vagy köznyelvi jelentésbeli kötöttségei, valamint
maga a párhuzamos szövegezés, az elé a kérdés elé állították a közösségi jogalkotás
koncepcionális felelőseit, valamint a jogtudomány e problémára fogékony képviselőit,
hogy hogyan lehetne ezen akadályok ismeretében a közösségi jog fogalmi
megfeleltetésének egy sajátos módszerét kidolgozni.
Az egyes – gyakran inkább elméleti, mint a gyakorlatban reálisan megvalósítható –
megoldásjavaslatok bemutatása előtt általános jelleggel megállapítható, hogy szinte
minden módszer az összehasonlító jogtudományt, az alkalmazott összehasonlító jogot
hívja alapvetően segítségül262 vagy legalább a jogtudomány művelőinek folyamatos
259

Magyar viszonylatban jó példa erre a magyar nyelvtől teljesen idegen „monitoring” kifejezés
elterjedése a magyar jogi és köznyelvben is, holott a kifejezés magyar nyelvű megfelelői – ha időbeli
csúszással, de – megszülettek („figyelemmel kísérés”, „ellenőrzés”). Didier utal rá, hogy Kanadában
hasonlóképpen sikertelen kísérletnek bizonyult a crédit croisé műszó elterjesztése a banki szektorban a
swap helyett (Didier, 40.).
260
A közösségi jog talaján kézenfekvő példa erre a közösségi jogforrások skálája. A magyar jogban
más jogi irányítási eszköz az „irányelv” vagy a „rendelet”, mint a közösségi jogban.
261
Hermann Paul: A szójelentés változása. In: Telegdi Zsigmond, 46.
262
Lásd Sacco, Vanderlinden, Ladeur, van Gerven, Rooe, Smits.
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párbeszédét fogalmazza meg elvárásként.263 Ez arra enged következtetni, hogy az
autonóm közösségi jogi fogalmakat úgy tekintik, mint amelyek sok esetben
kifejezhetők létező nemzeti jogrendszerek megoldásainak eredőjeként, közös
pontjaként. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a jogösszehasonlítás nem lehet hatékony
segítség a közösségi jog saját fogalmai esetében.
Az is általános, hogy a megfeleltetés előfeltételének egy tudatosan felépített,
alapvetően terminológiai viszonyrendszer létét tekintik. Minden megfeleltetési kihívás
ennek az előre kialakított rendszernek a fényében lenne értelmezhető. A viszonyítási
rendszer – legyen az pontosan rögzített tartalmú fogalmak tára vagy közösségi jogi
nyelvezet, ahogy Olivier Moréteau nevezi, vagy legyen az jogfogalmi családfa
Vanderlinden elképzelései szerint, illetve épüljön fel a Sacco szerinti úgynevezett jogi
összetevőkből – minden esetben a tudomány által előzetesen tudatosan kifejlesztett
rend kell, hogy legyen. Az összehasonlító jog mindenképpen örömteli reneszánsza
azonban bizonyos szempontból kései. Az időben későbbi közösségi jogi fogalmi rend
viszonyrendszere ugyanis már kénytelen adottnak venni a hatályos közösségi jog sok
esetben következetlen terminológiai rendszertét. Jaakko Husa ezt úgy fogalmazza
meg, hogy feltehetően másként alakult, fejlődött volna az európai jog, ha nem az
integráció előzi meg az összehasonlító jogtudomány újjászületését, hanem fordítva.264
Az 1.1. pont alatt már említésre került, hogy Moréteau 1999-ben egy olyan közös jogi
nyelvezet (langage) létrehozásának lehetőségéről beszél, amely bármely természetes
nyelven

(langue)

kifejezhető

lenne.265

Moréteau

gondolatmenete

alapján

valószínűsíthető, hogy az általa hivatkozott közösségi jogi nyelvezet esetében nem
valós szemantikai, szintaktikai jellemzőkkel bíró nyelvről, hanem általános érvénnyel
definiált fogalmak rendszerezett halmazáról van szó, amit a természetes nyelvek saját
nyelvi rendszerükön belül használnak. Ezt támasztja az is alá, hogy Moréteau a
nemzetközi kereskedelmi jogban a közös nyelvezetet megalapozó egyfajta pozitív
kezdeményezésre az Unidroit Alapelveket hozza fel példaként. Moréteau közös
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“Rationalisierung juristischer Diskurs” (Joerges, 190.).
Jaakko Husa: The tip of the iceberg or what lies beneath the surface of comparative law? Maastricht
Journal, 2005, 82.
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Olivier Moréteau In Sacco-Castellani 1999, 158.
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nyelvezete tehát valószínűleg egy tartalmilag gondosan rögzített fogalmi katalógus
lenne.
Néhány évvel később, 2002-ben Moréteau266 ugyanezt a jelenséget már nem langageként, hanem langue-ként említi és langue standarde-nak nevezi. Ez utóbbi
ugyanazokkal a jellemzőkkel bír, mint a korábban langage-nak nevezett nyelvezet:
vagyis rögzített, de legalábbis standardizált terminológiát jelent. Igaz, Moréteau itt a
nemzetközi kereskedelmi viszonyokról és nem kifejezetten közösségi jogról beszél, az
azonban megfigyelhető, hogy már nem közös nyelvezetről van szó, hanem egyfajta
megállapodott viszonyítási rendről. Egyúttal kiemel olyan hagyományos, az egyes
nemzeti jogokban létező és a nemzetközi kereskedelmi jogba is bekerült fogalmakat,
amelyek standardizálás hiányában az egyes nemzeti nyelveken való megjelenés által
eltérő tartalmakat fognak jelölni.267 Ezeket „homályos fogalmaknak” (concepts flous)
nevezi. E homályos fogalmak azonban szerinte kordában tarthatók, hatásaik
lágyíthatóak a tudatos rögzítés, standardizálás által.
Moréteau tehát a fogalmi rögzítésre helyezi a hangsúlyt. Az előzetes rögzítés azonban
nagyobb szerephez juttatja a fogalmat jelölő kifejezést is, hiszen nem arról van szó,
hogy egyedi, az egyes szövegekben előforduló definíciók lennének, hanem
egyetemesen rögzített tartalmak, amelyeket az azokat jelölő kifejezés egyértelműen
közvetít minden esetben.
Vanderlinden és Sacco nagyjából hasonló tételből indulnak ki, valójában Sacco
Vanderlinden elképzelését fejleszti tovább. Elméleteiket nem kifejezetten és
célirányosan a közösségi jog fogalmi megfeleltetési problémáinak kezelésére
fejlesztették ki, hanem elsősorban talán a nemzetközi magánjogi területre nézve, de
hangsúlyozandó, hogy Rodolfo Sacco professzor vezeti Torinóban azt a nagyobb
léptékű, egyetemek közötti együttműködést, ami a közösségi jog magánjogi
terminológiájának elemzését és eredményeik alapján az uniós jogalkotási munka
segítését célozza.
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Olivier Moréteau in Sacco 2002, 190.
Moréteau is a visszatérően problémás és a jogfogalmi tartalmakkal foglalkozó cikkek közül szinte
valamennyi által említett „jóhiszeműség”, „vis maior”, „ésszerű” fogalmakat hozza fel példaként.
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Vanderlinden az egyes jogok eltérő, de hasonló fogalmainak összetevőkre bontását
javasolja.268 Ez a tevékenység azonban csak és kizárólag az összehasonlító jogászok
komoly, elemző munkáján alapulhat. Az összehasonlító jogászok tehát a közös
fogalmi magot keresnék az egyes nemzeti jogi fogalmak mögött, leválasztva a
különböző és megragadva a közös pontokat. A vanderlindeni elemzés eredménye
nagyon hasonló Moréteau elképzeléseihez. Vanderlinden szerint ugyanis az
összehasonlító jogászok elemzése egy elvont jogi nyelv(ezet) kidolgozásához kell,
hogy vezessen, amit ő úgy határoz meg, mint a kontextustól független objektív
valóság.269 Ahogyan ő fogalmaz: „maga a jog, a szellem objektív valóság nélküli
építménye, de van objektív váza”.270 Ez az objektív váz az, amit Vanderlinden keres.
Végkövetkeztetése még inkább közelít Moréteau-éhoz. Azt állítja, hogy ez a megtalált
objektív váz, ami értelmezésében az elvont jogi nyelvet jelenti, bármilyen
jelrendszerre épülhet.
Vanderlinden elképzeléseit fejleszti tovább Sacco a jogi összetevők (formants
juridiques) elemzésének részletezésével. Sacco kiindulási pontja az, hogy a jog nem
csupán az írott jogot jelenti. A jogrendszerek jogi jelenségei mögött a tételes jog
szabályát számos más tényező befolyásolja, mint például a jogalkalmazás, a
jogtudomány, a társadalmi környezet stb. Ezek jelentik a jogi jelenségek, valójában
fogalmak egyes összetevőit. Sacco szerint a szétbontott fogalmak összetevőit
diagramokba kell helyezni az elemzés eredményeképpen aszerint, hogy mely elemek
mérhetőek össze a nemzeti jogokban és melyek nem. A diagram alapján
megrajzolható a jogi fogalmak családfája.271 Sacco szerint ez alapján létrehozható egy
olyan nyelv/nyelvezet, amelynek szemantikai egységei a fogalmak egymástól való
pontos megkülönböztetése végett, minden fontos jellemzőt tartalmaznak. Sacco
felvetése a jogi összetevők kiválasztásáról, az egyes jogrendszerek egymásnak
megfeleltethető összetevőinek azonosításáról a közös európai magánjog lehetőségeit
vizsgáló több elemző számára olyan megoldásnak tűnik, mint amely az azonosított
közös pontok által kiindulási alapot jelenthet a későbbi egységes jeleket mutató
magánjog kialakításához.272
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Az összehasonlító jogászok fenti elméletei abból indulnak ki, hogy a fogalmi
megfeleltetés nyelvi tükröztetése (fordítás) nem a célnyelv kontextusában kell, hogy
végbemenjen, hanem a forrásnyelv és célnyelv és ezek rendszerei közötti, feletti
viszonyrendszer mentén. Ez a fajta megközelítés a fordítástudománytól egyébként
sem volt idegen. Egyes megközelítések misztikus, transzcendens273 tulajdonságokkal
is felruházták az ilyen (elméleti) viszonyítási rendszereket, többen egyetemes
közvetítő nyelvnek, sőt tökéletes nyelvnek nevezik. Walter Benjamin274 szerint a
fordítás feltételez egy „tökéletes nyelvet”, a tiszta nyelvet (reine Sprache), ami a
forrásnyelv és célnyelv egymást kiegészítő törekvéseinek összessége. Derrida szerint
a fordítás minden esetben feltételez egy viszonyítási síkot (tertium comparationis),
ahol a forrásnyelv kifejezéseitől úgy lehet a célnyelv kifejezéseihez eljutni, hogy
tartalmában mindegyik megfelel a viszonyrendszernek (szerinte: metanyelvi
kifejezésnek). Bár e viszonyítási rendszert általában nyelvnek nevezik, leszögezhető,
hogy ezek esetében a forrás- vagy célnyelvhez nem hasonlítható nyelvről, hanem egy
rendszerezett fogalmi, gondolati struktúráról kell, hogy szó legyen. Eco szerint ez egy
összehasonlító eszköz,275 és mint ilyen, kifejezhető tehát azon a nyelven is, amelynek
fogalmait egyébként vizsgálja.276 A probléma azonban mindenképpen abban rejlik,
hogy a mögöttes gondolati váz csak úgy fejezhető ki a természetes nyelveken, ha
azokat rögzített, kevéssé vitatható kifejezésekkel jelenítik meg.
Mindezt a közösségi jogi rendre levetítve megállapítható, hogy mindegyik
megközelítés abból indul ki, hogy feltételezi a nyelvi formában megjelenő
jogszabályszöveg mögött az „elvont jogi nyelv” létét, vagyis azt a gondolati tartalmat
ami magának az önálló, autonóm közösségi jogrendnek a tartalmi váza. Azonban
amennyiben a fent bemutatott elképzelések közösségi jogra való gyakorlati
adaptálhatóságát vizsgáljuk, mindenképpen hangsúlyozandó, hogy ezek előzetes,
tudatos és tudományos alapú fellépést igényelnek és eleve erre a kiindulásra épülnek.
Vagyis nem alkalmazhatóak értelemszerűen az ad hoc nyelvi megfeleltetési
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problémákra, amelyek – tudatos nyelvpolitika és leginkább fogalmi politika
hiányában – napjainkban alapvetően jellemzik a közösségi jogszabályok nyelvi
változatainak keletkezését.
A tudományos elképzelések megvalósíthatósága hosszú távú esélyeinek ad
lehetőséget a jogszabály előkészítésért felelős Európai Bizottság, amikor támogatja a
Torinóban indult Uniform Terminology for Private Law programot.277 A
kezdeményezés a közösségi jog terminológiailag legérzékenyebb területét, a
magánjogot érinti. Az elgondolás a később ismertetésre kerülő trentói common core
projektet fejlesztené tovább. Elsőként a fogyasztóvédelmi jog közös szillabuszát
dolgoznák ki, aztán térnének a szerződési jog egyéb területeire.278 Az összehasonlító
jogászok

azonban már kész

megoldásokból kénytelenek kiindulni, vagyis

ténykedésük a közösségi jog – akár magánjogi területen végbement széttöredezett –
fejlettségének szintjén sem lehet megelőző, csupán a jövőbeli megoldásokra nézve,
amelyek azonban nem fognak tudni önállósodni és a korábbi, már létező
megoldásokat figyelmen kívül hagyni. Jelenleg tehát azt tanulmányozzák, hogy az
európai jog a vizsgált területen milyen kifejezéseket használ az egyes fogalmakra
nézve és azok hogyan kerülnek át, jelennek meg a nemzeti jogban. Azt is
tanulmányozzák, hogy maguk a használt fogalmak változnak-e a közösségi
jogszabályok egymáshoz való viszonyában. Egyelőre tehát leíró, elemző, a hatályos
jogból kiinduló és nem megoldásokat kínáló munka folyik, ami azonban hosszabb
távon

értelemszerűen

megoldások

nyújtásához

vezethet.

A

tevékenység

hatékonyságának feltétele, hogy a fogalmi rendszerezés ne nemzeti jogi vagy
esetenként változó, más-más megközelítést alkalmazzon, mert az adott esetben eltérő
és ekként alkalmazhatatlan eredményekre vezethet.279 Erre a veszélyre Husa is
felhívja a figyelmet, amikor az európai (elsősorban magán)jogi integrációt segítő,
ismételten a középpontba került összehasonlító jogtudomány erős és gyenge pontjait
elemzi. Ez utóbbiak között említi, hogy az összehasonlító jogászok maguk is eltérő
elméleti megalapozottságú, más-más szempontot előnyben részesítő módszertant
alkalmaznak.280
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Hangsúlyozni kell azonban, amiről majd a magánjogi jogegységesítés fogalmi
kihívásaival foglalkozó fejezet részletesebben is szól majd, hogy a Sacco,
Vanderlinden féle elképzelések ahhoz a trentói Common Core kezdeményezéshez
kapcsolódnak, ami a Bizottság 2001. évi európai szerződési jog egységesítésével
foglalkozó közleményében még meghatározó fejlődési irányt kijelölő elképzelésként
szerepelt, ám a későbbi, 2003. és 2004. évi közlemények háttérbe szorítják.281 A
magánjogi fogalmak tisztázása ezek olvasatában is fontos, de már nem a közös mag
keresését tartják az üdvözítő megoldásnak. Ez a fajta tendencia valószínűleg nagy
mértékben befolyásolja a jogi fogalmak összetevőire vagy családfáira vonatkozó
elképzelések gyakorlati megvalósíthatóságát.
A közösségi jogalkotás gyakorlatilag háromféle megközelítést alkalmazhat fogalmai
tisztázásának előmozdítása érdekében. Az első és kétségtelenül a legcélravezetőbb és
legtisztább, ugyanakkor viszont a legnagyobb szellemi és anyagi befektetést igénylő
megoldás egyértelműen a tudomány által segített tudatos fogalmi rend felépítése. Ez
akkor is rendkívül hasznos, ha részben csak utólagos, a már létező megoldások
elemzésére épülő lehet. Ennek csírái már láthatók az egyetemi szféra ez irányú
kezdeményezéseiben, azonban gyakorlati megvalósulásának ideje és annak érvényre
juttatásának esélyei számos kérdőjelet hagynak maguk után. Fontos azonban
hangsúlyozni, hogy a közösségi jognak nem minden fogalma igényel ilyen mértékű
tisztázást. Csupán azok, amelyek az azokat megjelenítő kifejezés következtében
félreértésre adhatnak okot, elsősorban azért, mert a nemzeti jogokban változó
tartalmakat takarnak. Nem véletlen, hogy mind a trentói, mind a torinói
kezdeményezés a magánjog területét érinti, de megjegyzendő, hogy az sem kizárt,
hogy a hagyományos büntetőjogi kérdések kerethatározatok általi szabályozása
következtében az ilyen kutatások a büntetőjog területét is el fogják érni.
Tekintve, hogy a közösségi jog már évtizedek óta formálódó, létező jogrend, egy
esetleges fogalmi rend csak félig utólagosan jöhet létre, részben a már hatályos jog
elemzésén alapulva. Ez nem csak azt a fentebb már hangsúlyozott tényt jelenti, hogy a
jövőre nézve már csak korlátozottabb hatással lehet, hanem azt is, hogy a közösségi
280
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jog és nemzeti jogok fogalomelemzésénél a nemzeti jogokat az elemző már a
közösségi jogtól befolyásolt, tehát nem „tiszta” állapotban találja. A közösségi jog e
hatásai pedig – fogalmi rendszer hiányában – feltehetően részben inkonzisztensen
csapódtak le. Ez a tény mindenképpen nehezíti és meghatározza az első módszert.
A második megoldási lehetőség a közösségi jogszabályokban szereplő bizonytalanabb
fogalmak eseti definiálása. Ez kevésbé szolgálja a koherenciát, átláthatóságot,
egyértelműséget, de rendszerezett fogalmiság hiányában ajánlott és jelenleg is
gyakran alkalmazott módszer. Ilyen esetekben az egyes közösségi jogszabályok
maguk adják meg a használt fogalmak adott jogszabályon belüli értelmét. A
megfelelő meghatározás tartalmilag rögzíti a fogalmat, így a jelölésére használt
kifejezés elveszíti egyébként meglévő fogalmi kötöttségeit. Hátránya azonban, hogy a
fogalmak csak az adott jogszabály vonatkozásában kerülnek rögzítésre, nem lehetnek
általános érvényűek, és fogalmi rendszerezettség, összefüggő jogfogalmi háló
hiányában nem is lesznek azok. Problémát okozhat továbbá az, ha egy adott
kifejezéshez az egyik jogszabály pontos fogalom-meghatározást rendel, míg más
jogszabály minden definíció nélkül csupán használja azt, ráadásul hasonló
kontextusban. Ilyen esetben kérdéses, hogy vélelmezhető-e a definíció nélküli
esetben, hogy a használt kifejezés a másik jogszabály definíciója szerint
értelmezendő.
A harmadik lehetőség, az esetről esetre történő egyedi megfeleltetés, valójában csak a
fogalmi meghatározatlanság, rögzítettlenség korrekciójára alkalmas megoldás lehet.
Koherens

fogalmi

rendszer

hiányában

azonban

a

közösségi

jogszabályok

keletkezésekor gyakran használt metódus. Az esetenkénti megfeleltetés akkor érhet el
legalább viszonylagos sikereket, ha a jogalkotás mögött tudatos jogalkotó/jogalkotás
áll. Ennek hiányában a megfeleltetés, vagyis a megjelenítés sikeressége ki lesz
szolgáltatva a közösségi jogszabály adott nyelvi változatát szövegező személy egyéni
preferenciájának, választásának. A módszerből egyúttal az is következik, hogy a
megjelenő kifejezések mögött a közösségi jog egészében, de még talán jogági szinten
sem feltételezhető azonos tartalom. Az egyedi megfeleltetés sikerét az uniós
terminológiai adatbankok segíthetik, amelyek azonban nem azonosak azzal a
mögöttes fogalmi viszonyrendszerrel, amelyik az első megoldási módszer előfeltétele.
A terminológiai adatbankok a közösségi jog már alkalmazott kifejezéseit tartalmazzák
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azok előfordulási helyével az egyes nyelvi megjelenésükben. Egy már lezajlott
megfeleltetés eredményeit rögzítik és csak a kontextus referenciáival együtt
értelmezhetőek, vagyis a közösségi jogon belül sem egyetemesek. Ráadásul nem
tudományos módszerek eredményeit rögzítő, valamennyi esetben kötelezően
alkalmazandó terminusok. Létük azt szolgálja, hogy javaslatot adjanak az eseti
megfeleltetéshez, illetve azonos kontextus esetében valóban a már jelölt terminus
kerüljön alkalmazásra. A terminológiai adatbázisok tehát nem előre mutatóak, hanem
olyan létező eredményeket tartalmazó összesítések, amelyek a minimálisan elvárható
következetességet kívánják biztosítani az alapvetően egyedi megfeleltetésre és kisebb
mértékben fogalom-meghatározásokra épülő, de a tudatos nyelvi megjelenítést és
tudományos alapokon nyugvó terminológia-fejlesztést nélkülöző közösségi jogi
rendben.
2.3. A fogalmi megfeleltetés eseti módszerei a közösségi jogban
A Rodolfo Sacco, Jacques Vanderlinden és mások által felvázolt fogalmi rendszerek
vagy legalábbis viszonyítási rendszerek hiányában, egyelőre csak a közösségi jog
viszonylag kevés területén áll rendelkezésre tudatosan kifejlesztett, következetes
fogalomhasználat. Az uniós terminológiai adatbázisok ugyan mindenképpen egyfajta
következetességet kívánnak közvetíteni, azok elsősorban utólagos rendszerezés által
kívánják a jövőbeli alkalmazást segíteni, és nem áll mögöttük tudományos
megalapozás. A közösségi jogszabályok szövegezőinek tehát elsősorban ezen
terminológiai rendszerzések segítségével, de maguknak kell sokszor fogalom
megjelenítési koncepcionális döntéseket meghozniuk. Megállapíthatjuk, hogy ugyan
léteznek és egyre nagyobb teret nyernek a különböző indíttatású fogalmi rendszerező
tevékenységek, amelyek valóban hasznosnak bizonyulhatnak, a tényleges nyelvi
megfeleltetés még ma is jobbára eseti döntések függvénye.
Elöljáróban megjegyezhető, hogy a fent említett eseti megfeleltetési formák közül a
definíció általi megfeleltetés igen ritka a közösségi jogi szövegekben. Ennek oka,
hogy a többnyelvű hitelesség a párhuzamosság jegyében nem igazán biztosít arra
lehetőséget, hogy a tényleges szövegezés nyelvén egyetlen vagy egy-két kifejezéssel
jelölt fogalmat egy másik nyelvi változat hosszabb magyarázat formájában képezzen
le. Az is megfigyelhető, hogy a tanácsi dokumentumok esetében, amelyeknél a tanácsi
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munkacsoportok tagállami szakértői is észrevételt tehetnek a saját nyelvük szerinti
szövegváltozat megfogalmazására, a közösségi jog saját fogalmai esetében sok
esetben támogatnák a definíció általi megfeleltetést és idegenkednek ezek szó szerinti
lefordításától vagy neologizmus alkalmazásától, míg a fordítók, jogász-nyelvészek
inkább ezt a megoldást támogatják.282
Ritka továbbá az idegen kifejezés szó szerinti, eredeti nyelvű – az idegen jellegre
utalóan általában eltérő betűtípussal szedett – átvétele is. Két esetben azonban
előfordul. Az egyik esetkör, amikor a közösségi jogalkotó kénytelen kezelni az Unió
egyik jogrendszerének vagy jogcsaládjának sajátos megoldásait, azokról külön
említést kell tennie a közösségi szintű szabályozásban. A 44/2001/EK rendelet
például külön, valamennyi nyelvi változatban csak angol nyelven – adott esetben
angol nyelven is – jeleníti meg „trust” (célvagyon) intézményét és az ahhoz tartozó
kifejezéseket (settlor, trustee, beneficiary). A másik esetkör, amikor a jogalkotó
szándékosan lemond a közösségi szintű megfeleltetésről és valamennyi nyelvi
változatban az érintett nemzeti jog saját nyelvén megjelenő intézményeit sorolja be a
jogszabály hatálya alá. Ilyenek az úgynevezett ügyvédi tevékenységre vonatkozó
irányelvek283, amelyek meghatározzák, hogy az egyes tagállamokban mely elnevezés
alatt működő jogászok érintettek a szabályozás által, illetve a társasági jogi
irányelvek,284 amelyek kimondják, hogy szabályaikat az egyes országokban milyen
név alatt működő társasági formákra kell alkalmazni. És ugyanez elmondható az
európai részvénytársaság statútumáról, amelyik létrehozza ugyan az európai
részvénytársaság közösségi jogi formáját, de annak tényleges működését biztosító
tagállami részvénytársasági formákat eredeti nyelveken kell felsorolnia. Ide tartoznak
még a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2001/EK rendelet A. és B.
mellékletei, amelyek megadják a közösségi jogszabályban egyébként tág és általános
megfogalmazású fizetésképtelenségi eljárásoknak az egyes tagállamokban jelölt név
szerinti típusait. Ezekben az esetekben a közösségi jogalkotó szándékosan és alappal
tartotta magát távol attól, hogy elegendőnek tekintse a hatékony szabályozás
282
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szempontjából az általános „ügyvéd”, a ”fizetésképtelenségi eljárás” vagy „korlátolt
felelősségű társaság” kifejezések használatát, hiszen figyelembe kellett vennie a
mögöttes tagállami jelenségek jogi jellemzőinek sokszínűségét: nem tudott és nem is
akart tehát egyetlen, kizárólagos, autonóm fogalmat használni és azt jelölni, fel kellett
hívnia a tagállami megoldásokat és azokat nevesítetten jelölnie kellett. Ez a fajta
megoldás mindenképpen egyértelmű, bár valóban nem gyakori: olyan területeket
érint, ahol a személyi vagy tárgyi hatály pontos megfogalmazása fontos, de a
tagállami eltérések miatt annak elhatárolása másként nem lehetséges.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezekben az esetekben az eredeti idegen nyelvű
kifejezés továbbra is nemzeti jogi megfelelőjére hivatott utalni és nem válik a
közösségi jogi fogalom-megfeleltetés hagyományos értelemben vett eszközévé,
ugyanis továbbra sem közösségi jogi fogalmat jelöl, csak közösségi jogszabályban
szerepel és annak keretében utal nemzeti jogi értelmére és mindig csak arra.
Különös és atipikus esete az idegen szó eredeti formájában való meghagyásának a
közösségi és uniós jog egyik saját fogalma, az acquis (communautaire). Francisco
Peyro egy cikkében285 azt vizsgálja, hogy a francia eredetű acquis communautaire az
egyes uniós nyelvekben hogyan jelenik meg, lefordításra kerül-e egyáltalán.
Végkövetkeztetése az, hogy bár szinte valamennyi nyelv tett kísérletet saját nyelvi
változat meghonosítására, ezek eltérő módon érvényesültek. Van olyan nyelvi
változat (Community patrimony, conquiste comunitare), amely nem került tartós
használatra, kikopott a jogi nyelvből a francia eredeti javára. Kevés a saját nyelvi
változatát következetesen alkalmazó nyelv, mint a német (gemeinschaftlicher
Besitzstand), a svéd (gemenskapens regelverk), a finn (yhteisön saannöstö) vagy az
olasz (acervo comunitario). Akad több saját nyelvi változatot felváltva használó
nyelv, mint a dán, vagy a holland. A francia szinonim kifejezés azonban
valamennyinél ismert és sokuknál használatos is, különösen a nem jogszabályi
szövegekben, hanem a közösségi jogra általában vonatkozókban A magyar nyelv is
próbálkozott önálló nyelvi változat megteremtésével, „közösségi vívmányok”
elnevezéssel, ugyanakkor a gyakorlatban – közösségi jogról szólva, írva – az acquis
communautaire használatos. Hasonló sorsot osztanak a jogszabályokban nem, de a
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közösségi jogi szakirodalomban alapfogalomként szereplő, francia változatában
használatos effet utile, finalité politique kifejezések.
A közösségi jogi szövegek gyakran nyúlnak a funkcionális megfeleltetés
módszeréhez. Ez azonban csak olyan esetekben lehetséges, ahol az érintett fogalom
autonóm értelme eltűri azt, hogy a nemzeti jogok funkciójukban azonos vagy hasonló
fogalmait egyébként jelölő kifejezések útján jelenjen meg. Olyan esetekben például,
amikor a közösségi jogalkotó a „szerződést” meghatározás nélkül, feltehetően annak
általános (mag)jelentésében, mint két vagy több személy joghatás kiváltására irányuló
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatát tekinti, és közömbös számára, hogy
ahhoz az egyes nemzeti jogok milyen alaki vagy egyéb feltételeket írnak elő (például,
hogy elismerek-e az ingyenes kötelmeket keletkeztető aktusokat ilyennek vagy sem),
bátran nyúlhat a funkcionális megfeleltetés módszeréhez. Sacco ezeket a fogalmakat
notions métapositives (metapozitív fogalmak) elnevezéssel illeti, vagyis olyanoknak
tartja, amelyek bár az egyes nemzeti (pozitív) jogokban másként jelennek meg,
alapvető elemeikben változatlanok.286 Az ilyen fogalmak tehát a jelenségek szintjén
funkcionálisan megfeleltethetőek vagy azért, mert nem ellentétesek a jogalkotói
szándék adott fogalomra vonatkozó autonómia elképzeléseivel vagy azért mert
egyébként közösségi jogi szinten definiált fogalomról van szó, ezért a definícióhoz
közel eső, bár azzal nem teljesen egyenértékű tartalmat jelölő nemzeti jogi kifejezés
alkalmazása nem okoz gondot. Ez utóbbi csoportba tartozik a már említett
„fogyasztó” fogalma a magyar jogban. A közösségi jog fogalmainak kategóriái közül
a vonatkozó fejezet 3.2.1. pontja alatti, a nemzeti jogban korábban létező azon jogi
fogalmak esetében alkalmazható a funkcionális megfeleltetés, amelyek a közösségi
jogban hasonló, de módosult értelmet nyernek, viszont azonos kifejezés formájában
jelennek meg. De ide sorolhatók a 3.2.4. pont alatti azon fogalmak is, amelyek mind a
nemzeti jog(ok)ban, mind a közösségi jogban azonos értelemben szerepelnek. Ezek
esetében a nemzeti jogok közötti funkcionális egybeesés esélye is igen nagy.
Közösségi jogi szinten nem definiált, csupán jelenség szintjén jelölt fogalmakat
nyelvileg sok esetben azért nehéz megjeleníteni, mert egyes nyelveken könnyen
található funkcionális hasonlóság a jelenségek között, például a közös római jogi
286
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eredet miatt, mint a német Miete és a francia louage esetében, amelyek mind a római
jogi locatio leképeződései.287 Más nyelveken viszont, például az angol nyelvben,
amelyik jogi kifejezéseit tekintve elsősorban a common law jogrendszerhez kötődik,
nehezebb olyan megfelelőt találni, ami funkcionálisan működhet és egyúttal az
értelem-egybeesés miatt a feltételezett autonóm tartalomhoz is közelebb fog kerülni.
A funkcionális megfeleltetést nem szabad és jellegénél fogva nem is lehet alkalmazni
az egyes nemzeti jogokból importált fogalmak esetében azokon a nyelveken, amelyek
olyan nemzeti jogok megjelenési nyelvei, amelyek nem ismerték az importált
fogalmat. Az eltérő funkciójú jogintézmények mesterséges megfeleltetése ugyanis
hamis következtetésekre enged vezetni. A IV. fejezet 1.3. pontjában felhozott példák
közül helytelen lenne a legal separation esetében a „házasság felbontásáról” beszélni,
mert csak a fizikai szétválasztás jogi kimondásáról van szó.288 Ugyanez vonatkozik a
„szülői felelősségre”, amit nem lenne helyes a „szülői felügyelettel” azonosítani. Az
import fogalmak esetében tehát a leginkább járható út a neologizmus vagy a szó
szerinti lefordítás (tükröztetés) módszere. Maga a kifejezés egyértelműsíti ugyanis,
hogy a nemzeti jogban eddig nem ismert fogalomról van szó.
Jogfogalmi import során előfordul a fogalmat jelölő kifejezés eredeti formában
történő meghagyása is. Amennyiben azonban a fogalom közösségi jogi fogalommá
válik, tehát nincs jelentősége az eredet hangsúlyozásának, ajánlatos a neologizmus
vagy tükröztetés módszerét választani és saját kifejezést teremteni. Ez akkor jelent
gondot, ha az idegen kifejezés a szakmai nyelvben már elterjedt. Nehéz
vállalkozásnak bizonyult például a monitoring szó tudatos kiszorítása a magyar
nyelvű közösségi jogi szövegekből akkor, amikor az arra kísérletként kialakított
„figyelemmel kísérés”, „ellenőrzés” kifejezések már nem voltak képesek a
szakközönség számára ugyanazt a tartalmat sugallni, mint az ismerté vált
„monitoring”. Ugyanilyen kihívást jelentett a gyógyszer ágazatban a surveillance
erőltetett magyarítása.

287

Sacco In Sacco 1999, 176.
Az persze vitatható, hogy a „különválás” ebben a vonatkozásban mennyire szerencsés, nem kellett
volna-e esetleg „különválasztást”, vagy hasonló körülírást használni, mint amit a német tesz a
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes jelöléssel.
288

125

A neologizmus egyébként alapvetően a közösségi jog saját fogalmait jellemzi. A
közösségi jog saját fogalmai általában új kifejezések formájában jelennek meg a
nemzeti jogokban, amelyek vagy műszavak289 illetőleg újszerű szóösszetételek290,
vagy pedig olyan, a nemzeti jogi nyelvben már használt kifejezések formáját öltik,
amelyek a nemzeti jogi értelmüket idővel elvesztik és ilyen ételemben a nemzeti jog
fel is hagy használatukkal.291 A kifejezés ebben az esetben is üzenetértékűen jelzi,
hogy sajátos, közösségi jogi tartalommal állunk szemben.
Nem szűk értelemben véve, de a közösségi jog saját fogalmai közé sorolhatók azok a
szándékosan tág fogalmak is, amelyek mint autonóm fogalmak olyanok kívánnak
lenni,

mint

amelyek

képesek

valamennyi

vonatkozó

tagállami

megoldás

összefoglalására, és ezt nyelvileg is képesek kifejezni. Ilyen esetekben tilos a
funkcionalitás jegyeit keresni, fel kell ismerni, hogy a közösségi jog a kifejezés
szintjén is általános kíván maradni, általában szó szerint le kell ezeket a kifejezéseket
fordítani a tényleges szövegezési nyelvről. Hiba lenne például a nehézkesen és
erőltetetten hangzó „foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket” „nyugdíj
pénztáraknak”292 nevezni csak azért mert Magyarországon az ilyen feladatok ellátása
tekintetében ezek az intézények kerülhetnek szóba. Ugyanígy nem szabad az általános
„fizetésképtelenségi eljárást” „felszámolási eljárásnak” vagy „végelszámolási
eljárásnak” nevezni. A közösségi jogszabályok szövegezőinek és fordítóinak
figyelemmel kell lenniük arra, hogy a nemzeti jogi nyelv megoldásai nem mindig, sőt
általában nem tükröztethetőek vissza a közösségi jogra.
Érdekes visszatükrözést mutat például a közbeszerzési irányelvek esetében a
contracting authority fogalmának magyar nyelvű jelölése. Valamennyi nyelvi változat
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„szerződéskötő” vagy „szerződést odaítélő” hatóságnak nevezi, a magyar azonban a
magyar jogi terminológiát használva „ajánlatkérő hatóságnak”. Ez esetben egyértelmű
funkcionális megfeleltetés történt, nem figyelembe véve a közösségi jogi fogalom
autonóm jellegét és a fordítás nyelvi kötöttségeit. A választás viszont abból a
szempontból akár hasznosnak is bizonyulhat, hogy a közbeszerzési szabályozás
bizonyos elemei közösségi rendeleti szintre emelkedtek, tehát közvetlenül kapcsolatba
kerülnek a magyar joggal. Ekkor ugyanis a közvetlenül belépő közösségi jogi
terminus nem fog zavart okozni a magyar-közösségi szabályozás nyelvi
értelmezésében, összeolvasásában.
Nem biztos, hogy szerencsés visszatükrözés történt a közszféra információinak
további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv egyik fogalmának, a public sector
body-nak az esetében, amely magyar nyelven nem egy semleges, adott esetben
kevéssé jól hangzó tükröztetés („a közszféra szerve”), hanem egy tartalmilag kötött
fogalmat jelölő kifejezés, a „közigazgatási szerv” formájában lett megjelenítve. Az
irányelv ugyan definiálja, hogy mit ért ez alatt a fogalom alatt, ezért a félreértések
elvileg eloszlathatóak, az irányelv alapján kirajzolódó tartalom azonban tágabb, mint
a magyar jog „közigazgatási szerv” fogalma alá tartozó intézményi kör. Az ilyen
visszatükrözés sikeressége mindig attól függ, hogy a közösségi jogszabály fogalommeghatározása képes-e az alkalmazott kifejezést megszabadítani a nemzeti jogi
kötöttségeitől.
Kritika érte a fogyasztási cikkek adásvételének és kapcsolódó jótállásának egyes
vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv magyar változatában az egyik
magfogalom esetében, a „jótállás” kifejezés használatát. Kovács László cikkében
felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar szövegben jótállással megjelenített fogalom
az irányelv alapján hol úgy értelmezendő, mint ami a magyar jog szerinti hibás
teljesítésért való törvényes szavatossági felelősséget, hol pedig úgy, mint ami a
szerződésen alapuló szigorúbb felelősséget (garancia) jelöli.293 Megjegyzendő
ugyanakkor,

hogy

az

irányelv

óvatos

a

megfogalmazás

tekintetében.

A

kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseknél csak előírásokat tartalmaz, azokat
nem nevezi meg, a guarantee kifejezést pedig csak a „jótállás” értelmében használja.
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Egyértelmű visszatükrözést jelentett volna a value added tax (VAT), taxe à valeur
ajoutée (TVA), Mehrwertsteuer (MES) esetében az „általános forgalmi adó”-t (ÁFA)
szerepeltetni a sokat kritizált, de általánosabb és ezért a közösségi fogalomhoz jól
illeszkedő „hozzáadottérték-adó” (HÉA) helyett. A „hozzáadottérték-adó” ugyanis
fogalmilag és nyelvileg egyértelműen semleges kellett hogy maradjon ahhoz, hogy
átfogja a tagállami adómegoldások mindegyikét. E tekintetben a HÉA egy teljes
mértékben és ténylegesen autonóm közösségi jogi fogalom. A magyar jog általános
forgalmi adója egyértelműen a hozzáadottértékadó-rendszer alá tartozik fogalmilag és
jellegében is: a hozzáadottérték-adónak, mint adótípusnak egy adott tagállami
megvalósulása. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy akár más magyar adófajta ne
elégíthetné ki a HÉA jellemzőit. Ez esetben természetesen viszont már a 77/388/EGK
hatodik HÉA irányelv 33. cikke értelmében egyúttal tiltott „forgalmi típusú adónak”
minősül. A hatodik HÉA irányelv nyelvi jellemzői között figyelemreméltó, hogy az
európai bírósági joggyakorlat által sokszor értelmezett 33. cikk ezen fogalmát
valamennyi nyelv következetesen megkülönbözteti az irányelv hozzáadott értékadó
fogalmától. Az angolban turnover tax, a franciában taxe sur le chiffre d’affaire, a
németben

Umsatzsteuer,

a

magyarban

„forgalmi

adó”

kifejezések

jelölik.

Megjegyzendő, hogy a hozzáadottérték-adóra vonatkozó irányelveket az ezek magyar
nyelvű szövegében való következetes használat ellenére ma is gyakran „ÁFA
irányelvek”-ként hivatkozzák.
Szintén nem történt visszatükrözés a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv
tekintetében a consumer credit viszonylatában. Az irányelv nem a magyar jognak, az
egyébként az irányelvet átültető „fogyasztási kölcsön” megoldását használja, hanem
az irányelv keletkezésekor hivatalos nyelvi változatok nyelvi megjelenítéséhez jobban
kötődő „fogyasztói hitel” kifejezését. A magyar jog „fogyasztási kölcsön” fogalmát
tehát – függetlenül attól, hogy időben mikor történt a tényleges átültetés és mikor a
csatlakozásra tekintettel az irányelv magyar nyelvű változatának elkészülte – úgy kell
értelmezni, mint ami az irányelv jogi jellemzői által biztosított mozgástérrel élve a
„fogyasztói hitel” fogalom nemzeti jogba való leképezése.
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A közösségi jog jogi fogalmai esetében a helytelen megfeleltetés leginkább
rajtakapható esete a párhuzamos szövegezés során bekövetkező szövegezői
félreértelmezés, vagyis félrefordítás. Az ilyen jelenségek akkor jelentenek veszélyt, ha
nem kirívóak, nem felismerhetőek, de erős tartalmi torzulást eredményeznek. Gyakori
megfeleltetési hiba a resident „letelepedettnek”, „lakóhellyel rendelkezőnek” jelölése
ott, ahol az kivételesen, de egyértelműen csak egy adott területen „tartózkodóra”
utal.294 Számos fordítási-megfeletetési hiba a kevésbé egyértelmű angol nyelvi
változat alapján történő szövegezésre/fordításra vezethető vissza. A német nyelv
például pontosabb, a lakóhellyel rendelkezőt (mit Wohnsitz) és a tartózkodót (dessen
Aufenthaltsort…) egyértelműen megülönbözteti.
A közösségi jogi fogalmaknál jóval kisebb kihívást jelentenek a nyelvi megfeleltetés
terén a közösségi jog által használt fogalmak. Ezeknek ugyanis az a jellemzője, hogy
a köznyelvi értelemmel való egybeesés vagy nagyon erős szakmai kötöttség okán
nyelvileg egyszerűbben megjeleníthetők, a köznyelvi kifejezés egyértelműen
fordítható, a szaknyelvi pedig általában adott. A köznyelvi kifejezés az értelmezés
szférájában eredményezhet tartalmi torzulást, amikor az Európai Bíróság jogszabályi
kontextusra és célra hivatkozva eltávolítja a közösségi jogban használt kifejezést
eredeti köznyelvi jelentésétől. A szakkifejezések megfelelő használata pedig a
fordítók felkészültségének van kitéve akkor, amikor a helyes és egyébként
egyértelműen rendelkezésre álló szakkifejezés megjelenítése attól függ, hogy a fordító
ismeri-e az érintett szakterületet olyan mértékig, hogy felismerje, melyik kifejezést
kell alkalmaznia.295 A helytelen megfeleltetésnek ilyenkor is lehetnek különböző,
kevésbé vagy jobban zavaró esetei. Kevésbé zavarónak minősül az, amikor a
jogszabállyal érintett kör egyértelműen érteni fogja a szakmailag fontos jogszabályi
rendelkezést, függetlenül attól, hogy annak nyelvi megjelenítése nem teljesen pontos.
A tévedés ilyen esetben tehát nem értelemzavaró. A növényvédő szerek esetében
„szermaradványokról” kell helyesen beszélni, a 91/414/EGK irányelv viszont
„szermaradékról” beszél. A rendelkezés tartalmi üzenete nem sérül, de zavaróan
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fogalmat tartalmaznak.
295
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hathat.296 Jóval zavaróbb, az érintett szakmai kör által egyértelműen helytelennek
tartott, ám a kontextus következtében még értelmezhető kifejezések esetkörébe
tartozik például a számvitel tekintetében helytelenül használt „szabvány” az ott
egyébként használandó „standard” helyett. Ilyenkor a helytelen megfeleltetés oka a
jogszabály szövegezőjének (jellemzően fordítójának) járatlansága az érintett szűk
szakmai területen: nem ismeri az egyébként más esetben és általában szabványként is
megjeleníthető standard kifejezés szakágazati megfelelőjét. A közösségi jog által
használt fogalmak megfeleltetésének legsúlyosabb esete az értelmezhetetlen vagy
kétséget kizáróan félrevezető értelmezésre vezető megfeleltetés. Ilyenkor a
jogszabályi rendelkezés által érintett kör sem ismeri fel a helytelen megfeleltetést,
mert az önmagában véve egyébként értelmes és reális megoldás lehet. Ilyen eset
például a „szárított szőlő” használata az „aszalt” helyett297, illetve – a kérdést egy
súlyosabb hibával szemlélteve – termelői támogatások esetében „körte” használata
„őszibarack” helyett298vagy a „legalább” visszatérő felcserélése a „legfeljebb”
szóval.299
Egyértelműen a közösségi jog által használt fogalmak nyelvi megfeleltetésbeli
kihívásait példázza az Európai Bíróságnak egy újabb ítélete is. A C-203/04. számú
ügyben az alapkérdés arra vonatkozott, hogy a rendeletben rögzített, a baromfira
vonatkozó egyes forgalmi előírások300 és az ezekhez kapcsolódó irányelvben301
lefektetett címkézési szabályok tekintetében a „nevelés” (Aufzucht) a vonatkozó
rendeletben és irányelvben említett „tartás” (Haltung) fogalma alá vonható-e és
ezáltal az erre való utalás az egyes baromfitermékek címkéjén a közösségi
jogszabályok szerint tilos, vagy pedig nem tartozik alá, és ezáltal az ilyen módon
történő címkézés is megengedett. A német nyelvi változat (és az angol is)
egyértelműen megkülönböztette a két fogalmat. A versenytorzító hatású és az alapügy
felperese szerint közösségi jogba ütköző címkézés miatt perelt alperes erre a tényre,
valamint arra helyezi a hangsúlyt érvelésében, hogy a két kifejezést a Bíróság már a
296

Ebben a csoportban még számos, visszatérő példa megemlíthető lenne. A veszélyes anyagok
tekintetében például az „anhidrát” használata a „vízmentes” helyett, vagy „rezorcinol” a helyes
„rezorcin” helyében.
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2005/05/EK rendelet.
298
A 416/2004/EK rendelet szerinti, a Magyarországon az őszibarackra vonatkozó kiegészítő összeg
meghatározásáról szóló 1439/2005/EK rendelet 1. cikkének helyesbítés előtti szövege.
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Lásd a 2091/2005/EK rendelet helyesbítés előtti szövegét.
300
1538/91/EGK rendelet.
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2000/13/EK irányelv.
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korábbi joggyakorlatában, a C-157/96. számú ügyben egymástól megkülönböztette. A
Bíróság nem erre jut. A két kifejezés szerinte e jogszabályi körben nagyjából
ugyanazt a tartalmat fedi („have to a great extent the same meaning”) azzal, hogy a
„tartás” valamivel tágabb, mint a „nevelés”, tehát egyúttal magába is foglalja azt.
Ítéletének 16. pontjában következtetése megerősítésére utal arra, hogy egyes nyelvi
változatok (francia, spanyol, holland) nem is tartották lényegesnek a két fogalom
nyelvi megkülönböztetését, ugyanazt a kifejezést használták, vagyis feltehetően nem
is tekintik a két érintett fogalmat két külön fogalomnak.
Végezetül érdemes kitérni arra, hogy a közösségi jog által használt fogalmak nyelvi
megjelenítése szempontjából meglepő példákat tartogat Ausztria vonatkozásában a
Finn Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási
szerződésének 10. jegyzőkönyve, amely az „Egyes sajátosan osztrák német nyelvű
kifejezéseknek az Európai Unióban való használatáról” címet viseli. A jegyzőkönyv
sorra veszi azokat az alapvetően gyümölcs és zöldség neveket, amelyeket az
Ausztriában használatos német nyelv a Németországban használatostól eltérően jelöl,
és ezeknek az elnevezéseknek a közösségi jog rendszerében a német nyelvű
szövegekben eddig használt kifejezésekkel azonos státuszt biztosít. A felsorolásban
23 mezőgazdasági termék neve található.302 A jegyzőkönyv a német nyelven belüli
területi eltérések tiszteletben tartásának jeléül előírja, hogy a jövőben születő
közösségi jogszabályok német nyelvű változatában ezekkel az osztrák kifejezésekkel
ki kell egészíteni a norma szövegét.

302

Az elnevezések között olyanokat találhatunk, mint a németországi Kartoffel és az ausztriai Erdapfel
(burgonya), vagy a Grüne Bohnen és a Fisolen (zöldbab), illetve az Aprikosen és a Marillen
(sárgabarack).
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VI.

A közösségi jogalkotó jogfogalmi kihívásai: a jogegységesítés nyelvi

vonatkozásai a magánjog területén
1. Az európai szerződési jog egységesítésének nyelvi vonatkozásairól általában
Egyértelműen megállapítható, hogy a jog fogalmai közül is a magánjog területén a
legnagyobb az esélye a kifejezés kötöttségéből következő megfeleltetési akadályok
felbukkanásának. Ennek az az oka, hogy a jogágak közül a magánjog kötődik talán a
legszorosabban az egyes államok sajátos hagyományaihoz, jogi berendezkedéséhez.
Savigny szerint a polgári jog éppúgy sajátja egy népnek, mint nyelve, erkölcsei,
alkotmánya.303
Az európai léptékű magánjogi egységesítésről szóló vitába bekapcsolódó szerzők
eddig is rendre felhívták a figyelmet a magánjog alapfogalmai közötti jogrendszerbeli
eltérésekre, ám e jelenség nyelvi vonatkozása csak az utóbbi időben került igazán az
érdeklődés homlokterébe.304 Weir – aki többek között Zweigert és Kötz alapművének,
a Bevezetés az összehasonlító jogba című munkának angol nyelvre fordítója volt –
szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a közösségi magánjog egységesítési törekvései
során általában alábecsülik a nyelvek jelentőségét.305 Ugyanerre figyelmeztet Joerges,
amikor a jogharmonizáció kapcsán úgy ír, hogy az „idegen fogalmak nemzeti jogba
való átvétele mélyen érinti a magánjogi rendszereket”.306
A nyelvi vonatkozás tehát az egyik – jóllehet fontos – velejárója annak a dilemmának,
hogy szükséges-e és egyáltalán lehetséges-e a jelenleg alapvetően a fogyasztóvédelmi
jog harmonizálásáig terjeszkedő közösségi jognak erőteljesebben fellépnie a
magánjog hagyományos területein, így elsősorban és elsőként a szerződési jog
(fogyasztóvédelmi jogon kívüli) területén. Az európai magánjog egységesítésének
nyelvi vonatkozásait szisztematikusan elsőként vizsgáló Rodolfo Sacco ezt külön
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Savigny: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2. fejezet, 8-14, 1819.,
idézi Campana (Campana, 28., 3. lábjegyzet.)
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Husa utal Kjaer gondolataira az Epistemology and Methodology of Comparative Law című könyv
elemzésekor. Maga Husa így összegezi a problémát: „One of the most easiliy detected obstacles to Ius
Commune Europeum seems to be the diversity of legal languages in our continent”, Husa, 82.
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Weir, 370.
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Joerges, 190.
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hangsúlyozza, amikor úgy ír, hogy a magánjogi egységesítés akkor sem biztos, hogy
eredményre jutna, ha nem lennének nyelvi eltérések, problémák.307 A további, vagy
akár az eddigi egységesítést is ellenzők a jogi kultúra, jogi gondolkodás, jogi
fogalmak rendszerkötöttsége okán vetik el a magánjogba való uniós beavatkozást, és
gyakran el sem jutnak a nyelvi aspektusok mélyebb elemzéséig. A magánjogi uniós
fellépés fő ellenzője, Pierre Legrand, a jog megkerülhetetlen (elviselhetetlen) helyhez
kötöttségét (unbearable localness of law) és az ebből következő diverzitás
jelentőségét hangsúlyozza. Hamisnak tartja azokat az európai kezdeményezéseket –
utalva itt a Lando Bizottság munkájára vagy az Ugo Mattei által vezetett common
core projektre –, amelyek kiindulópontja az európai jogrendszerek közös pontjainak
hangoztatása és annak elhitetése, hogy a jogrendszerek helyi kötöttségei kicsik vagy
jelentéktelenek.308

Ezáltal

Legrand

elveti

mind

azokat

az

egységesítési

kezdeményezéseket, amelyek a közös európai fogalmiságot a korábban létező közös
pontok kimutatásával (Mattei), mind pedig azokat, amelyek ezt új közös pontok
kialakításával (Lando) kívánnák megteremteni.
Az esetenként kibékíthetetlen vagy nehezen kibékíthető rendszertani, jogelméleti és
fogalmi különbségekkel a magánjogi egységesítés pártolói is tisztában vannak.
Általában azt sem tagadják, hogy a különbségek már a magánjog alapfogalmai
esetében megmutatkoznak. A legtöbb szerző felvillantás-szerűen ugyanazokat a
példákat hozza, amiket egyébként maga Legrand is. A példák zöme szerződési jogi
vonatkozású, mivel a magánjogi egységesítés a Bizottság tervei szerint először erre a
területre léphetne be.309
A szerződési jog rendszeréhez közelítve az első nyelvi-koncepcionális problémát
rögtön az jelenti, hogy angol jog a kontinentális jogokkal szemben, nem használja
rendszertanilag a „kötelmi jog” kategóriáját, és ennek megfelelően a szerződési jogot
sem annak részeként, hanem egy önálló jogágként (law of contracts) azonosítja.310
307

Sacco In Sacco 2002, 234.
Legrand 2002, 63.
309
E dolgozat keretei között nem elemzem és külön kezelem a korábban tagállamok közötti
egyezmények formájában létező, majd rendelet formájában a közösségi pillér részévé váló,
hagyományos nemzetközi magánjogi (joghatósági, az alkalmazandó jogot kijelölő) kérdéseket rendező
megállapodásokat.
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Jewell 94, Bíró György: Kötelmi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2004, 38, illetve Beale-HartkampKötz-Tallon, 12. Utóbbiak utalnak rá, hogy a legújabb angol jogtudományban már használják a law of
obligations kifejezést.
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Ezen felül Benacchio arra hívja fel a figyelmet, hogy az angol „kötelem” (obligation)
fogalma eleve szélesebb értelmű az angol jogban, mint a hasonló hangalakú
obligation a francia vagy az obligazione az olasz jogban.311
A szerződési jog szűkebb területére érve pedig csak fokozódnak a szerződések
létrejöttével kapcsolatos koncepcionális, jogrendszerbeli különbségek. Közhelyszerű
és valamennyi, a szerződési jog harmonizációja témakörében megnyilvánuló szerző
által hangoztatott megállapítás, hogy a hasonló hangalak miatt egyezést sugalló, és
„szerződést” jelentő francia contrat és az angol contract eleve nem feleltethetőek
tökéletesen meg egymásnak. Mint ahogy arra már fentebb utaltam, mások az
érvényességi kellékeik, illetve nem azonos típusú kötelezettségek vállalására alkalmas
az egyik, mint a másik. A francia jog szerint csak érvényes cause (jogcím) alapján
jöhet létre szerződés, a common law szerződésének érvényességi feltételeként pedig a
consideration (ellenérték) jelenik meg. Ezek a fogalmak az érintett két jogrendszer
szerződési jogának alapvető fogalmai, mindkettő megléte az érvényes szerződés
létrejöttének feltétele312, azonban azok az érintett jogrendszerekre jellemző, teljesen
eltérő koncepcionális megközelítést tükröznek. Ezért ezek nemcsak, hogy egymásnak
nem feleltethetőek meg, de az érintett jogrendszer nyelvétől eltérő nyelven való
megjelenítésük eleve nem vagy csak nehezen lehetséges.313 A cause és a
consideration sajátos, az érintett jogrendszerekre jellemző szerepe miatt a francia és
az angol jog „szerződés” fogalmának bizonyos fokú eltérése látványosan érhető
tetten. Nem szabad azonban figyelmen kívü hagyni, hogy más tagállami
jogrendszerek, kevésbé látványos, de létező eltérései is oda hatnak, hogy azok
„szerződés” fogalmai nem teljesen azonosak, még akkor sem, ha az eltérések csak
egyes részkérdések tekintetében mutatkoznak vagy egyes sajátos szerződési formák
fennállásában öltenek testet. A koncepcionális különbségek okán az olyan sajátos
szerződésformáknak, mint a német Erlassvertrag nem lehet funkcionálisan nyelvileg
311

Benacchio, 47.
Mi több, a francia jog szerinti cause-nak nemcsak a common law, de a kontinentális jogok, így
például a német sem ismeri a teljesen azonos funkciót betöltő párját (Fabre-Magnan-Green: Defects of
Consent in Contract Law In Towards a European Civil Code, Third ed., Kluwer Law International,
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szerződő felek által a szerződés keretében követett (objektív) cél, ami az egyes szerződéstípusoknál
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megfeleltethető párt találni az angol jogi nyelvben,314mégha a megközelítésbeli és
formai eltérések ellenére azért a német és az angol jog szerződései általában véve
ugyanazt a célt érik el saját jogrendszerükön belül. Ezen felül a német jog sajátossága
– a BGB „szerződés” fogalma tekintetében is – a Rechtsgeschäft (jogügylet), más
nyelveken nehezen megjeleníthető, illetve más jogrendszerek fogalmaival nehezen
párosítható fogalmának használata.315
A szerződések megítélésénél az egyes jogrendszerekre jellemző sajátos érvényességi
kellékeken túl, eltérések tapasztalhatóak a szerződésekhez tapadó, azok keletkezését
vagy megszűnését érintő, járulékos, ámde fontos fogalmak tekintetében. Alapvetően
problémát okoz az „ajánlat” (offre és az offer, valamint az Angebot) kifejezés
használata is, az ahhoz kötődő eltérő joghatások miatt, aminek következtében
ugyanazt a cselekményt a francia jog ajánlatnak, míg a német és angol jog csak
ajánlattételre való felhívásnak fogja értékelni.316 Magához az ajánlathoz való
kötöttség tekintetében is más megközelítést alkalmaz a common law, illetve a
kontinentális jogok legtöbbje. Vékás Lajos kitér arra a Bécsi Vételi Egyezmény
kommentárjában, hogy az ajánlati kötöttség megközelítést eleve csak a kontitentális
jogoknak a német joghoz közeli csoportja (német, osztrák, svájci, magyar jog)
használja. A common law – és szűkebb mértékben a francia jog – az ajánlat
visszavonhatóságával operál. Ennek az is oka, hogy a kontinentális jogokban az
ajánlat visszavonására csak addig van lehetőség, amíg az a címzetthez meg nem
érkezik, tudomására nem jut, addig a common law-ban az ajánlat – ellenkező kikötés
hiányában – bármikor viszavonható, és ugyanezt a szabályt érvényesíti a francia bírói
gyakorlat azzal a különbséggel, hogy, ha kötöttséget írnak elő az ajánlatban, akkor az
fennáll. 317 Az ajánlat jogrendbeli megítélésének eltérőségére utal az a tény is, hogy az
egyes jogok más és más jogilag meghatározható időponthoz kötik az ajánlat
elfogadásának hatályosulását, így a német jog az elfogadó nyilatkozat megérkeztéhez,
az angol jog viszont annak postai úton történő feladásához.318
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A szerződés érvénytelensége tekintetében szintén sajátos a német Rechtswidrigkeit
(jogellenesség), amelynek nincs semmilyen megfelelője a common law-ban.319 A
koncepcionális különbségeket taglaló elemzések között visszatérően szerepel még a
mistake és erreur (tévedés) eltérő jogrendi megítélése és joghatásai. A szerződés
létrejöttét befolyásoló ezen akarathiba sokkal szélesebb kört fog át például a francia
erreur, mint az angol mistake esetében, amely utóbbi az együttes tévedésen (common
mistake) kívül az egyoldalú aktusok esetében csak a hanyag vagy vétlen
„megtévesztést”, „tévedésben tartást” (negligent or innocent misrepresentation)
ismeri el.320 Mi több, a francia jelöléshez hangalakilag hasonló olasz errore sem
hozható teljesen párhuzamba az erreur-rel. A Codice civile ugyanis szigorúbb a Code
civil-nél és megköveteli a szerződés megtámadhatóságához, hogy a tévedés a másik
fél számára felismerhető legyen és a szerződés lényeges elemére vonatkozzon.321
Ugyanakkor az angol jog a megtévesztésnek sokkal több formáját különbözteti meg,
mint a német jog. Az angol jog ismeri a fraudulent (szándékos), a negligent (hanyag)
és az innocent (vétlen) „megtévesztést”, a német pedig azt csak a tévedés szándékosan
okozott formájaként tartja számon (Arglist).322
Problémát jelent a szerződés megszűnése eseteinek egyes jogrendszerek általi
szabályozása és annak nyelvi jelölése is. Ennek következtében például nem
feleltethető egyértelműen meg egymásnak az angol termination és a francia résolution
sem.323 Az angol termination ugyanis főszabály szerint nem visszaható hatályú az
eredeti szerződéses kötelmek tekintetében és inkább a kártérítés intézményéhez nyúl a
már teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatásának teljesítése helyett, míg a francia
résolution rendszerében az eredeti teljesítések járnak vissza. Ez utóbbihoz hasonlít a
német Rücktritt is. Ráadásul a francia jogi nyelv a résolution-tól megkülönbözteti a
résiliation-t, ami a szerződés jövőbeli hatályú megszüntetése.
A magánjogi rendszerek kisebb-nagyobb eltérősége tehát számos egyéb olyan
vonatkozást is felszínre hoz, ami a magánjogi terminológia rendszerkötöttségét és
319
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ezáltal a fogalmi megfeleltethetőség nehézségét támasztja alá. A fenti példák
legnagyobb hányada éppen azért jelent nagy kihívást a jogharmonizáció
dogmatikájában és nyelvezetében is, mert egymásnak alapjellemzőiket tekintve
könnyen megfeleltethető, funkcionálisan azonos vagy hasonló jogintézményekről van
szó, amelyek azonban eljárási vagy tartalmi eltérések okán különböző hatállyal,
illetve hatással érvényesülnek. A funkcionális egybeesés miatt nyelvi megfeleltetésük
első látásra egyértelmű, sőt nem hagy kétséget a felől, hogy a tagállami jogok
funkcióit tekintve azonos jogintézményei esetében használt kifejezést kell használni
jelölésükre. A megfeleltetés azonban mégsem lehet tökéletes. Amennyiben ezeket a
kifejezéseket a közösségi jogalkotó definiálás nélkül használja, azok tagállami jogi
értelmükben élnek majd, pontosan azokkal a kisebb-nagyobb, eljárási, tartalmi
különbségekkel,

amelyek

az

egyes

jogrendszerek

hagyományaiból

fakadó

sajátosságokat tükrözik. Ennek következtében pedig nem feltétlenül valósul meg az
érintett szabályozás valamennyi tagállamra kiterjedő egységes alkalmazása. Ebben a
viszonylatban jut tehát jelentőséghez a Sacco féle jogi összetevők (legal formants)
elmélete vagy a notions métapositives megjelölése, a Legrand féle fogalom (concept)
– elképzelés (conception) megkülönböztetés vagy a fentebb már említett magfogalom
és az arra rakodó részjelenségek elhatárolása. Ezen, egymástól alapvetően
hatókörüket tekintve különböző fogalmak esetében akár az is igaz lehet, hogy
valójában az érintett fogalmak azonosak, csupán azok egyes jogrendszerbeli jelentése
más.
Az ilyen jellegű nyelvi problémákat jelentő koncepcionális eltérések sora csak az
alapfogalmakat tekintve is hosszú és azok értelemszerűen nem csak a szerződési
jogban jelennek meg, hanem a magánjog egyéb területein, így a dologi jogban, a
magánjog személyi részében, a családjogban is. Eltérő mechanizmusok állnak például
a „tulajdont” jelölni kívánó ownership common law-beli fogalma, illetve a francia
propriété között is,324 ami magyarázható az angolszász jog dogmatikailag rendkívül
kimunkált és szerteágazó tulajdonjogi rendszerével. Nem azonosíthatóak továbbá a
„képviselet” (agency, Vertretung, représentation) jogintézményei mögötti tartalmak
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sem. A common law például nem ismeri a közvetlen és közvetett képviselet közötti
megkülönböztetést, míg a kontinentális jogok legnagyobb része igen.325
Tovább bonyolítja és gyakorlatilag eltávolítja a kérdést a nyelvi megfeleltetéstől az az
eset, amikor egy adott nyelven megjelenő magánjogi kifejezés különböző, de
ugyanazt a nyelvet használó jogrendszerekben hasonló, ugyanakkor eltérő jelentéssel
fog bírni a magfogalom azonossága esetében is. Ilyen a birtokot jelölő Besitz tartalma
a német és osztrák jogban. A német jogban a Besitz ugyanis a tényleges birtoklást
jelenti, az osztrák jog azonban a tényleges birtoklás mellett megköveteli az animus
domini-t, vagyis a tulajdonlásra irányuló szándékot is.326 Az osztrák Vertrag fogalma
is szűkebb, mint a német Vertrag-é, az előbbinek leginkább a német obligatorischer
Vertrag lehet a párja.327 Mást jelent a megbízást jelölő mandat a francia és mást az
ugyan nem uniós tagállam, de a Közösség jogalkotása által több szempontból is
befolyásolt (francia) svájci jogban. Nem beszélve arról, hogy a „megbízás” esetében
az eltérő nyelveket használó jogrendszerbeli eltérések sem teszik lehetővé a teljes
megfeleltetést. Így a német jog Auftrag fogalma nem hozható teljes mértékben
párhuzamba sem a francia, sem a svájci mandat fogalommal.328
Nem szabad figyelmen kívül hagyni persze, hogy nem a közösségi jog a szerződési
jog egységesítési kísérletének első és egyetlen színtere. Az Unidroit keretében – igaz
más normatív erővel és céllal, mint az Unión belül, és alapvetően nemzetközi
kereskedelmi szerződések vonatkozásában – már sikerült a fent említett és sok szerző
által visszatérően felhozott fogalmi kihívásokat részben kezelni. Az Unidroit és
egyébként a Bécsi Vételi Egyezmény is meghatározzák például pontosan, hogy
alkalmazásuk körében mit kell érteni az „ajánlat” fogalma alatt. Sacco felhívja a
figyelmet arra, hogy az Unidroit keretében a „szerződés” alatt a consideration nélküli
szerződést kell érteni, és mindez nem okozott nagyobb problémát az angol
jogászoknak.329 Ezzel Sacco azt kívánja hangsúlyozni, hogy a különböző színterű
egységesítési folyamatok befogadásához a jogászok gondolkodásmódját kell oly
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módon befolyásolni, hogy azok együtt tudjanak élni azzal, hogy egy-egy ismert jogi
kifejezésnek kontextustól (tisztán nemzeti jogi, közösségi jogi, vagy közösségi jogi
szabályozással érintett nemzeti jogi reláció) függően más-más lehet a jelentése.
Sacco felvetése jogos, azonban a közösségi jogra vonatkoztatható elfogadásához
szükséges feltételként jelenik meg a definiáltság, vagyis az, hogy a közösségi
jogszabály ne csupán használja a „szerződés” kifejezést, hanem meg is adja annak
közösségi jogi – és lehetőleg ne csak egyetlen irányelv tekintetében alkalmazandó –
értelmét. A szerződési jog és tágabb értelemben a magánjog más területeinek
szabályozására vonatkozó közösségi jogi kezdeményezéseknek mindenképpen
alapkérdése kell tehát hogy legyen az, hogy pontosan meg kívánja-e határozni
alapfogalmait vagy továbbra is nyitva hagyja azok tartalmi kitöltését a nemzeti
jogalkotó-jogalkalmazó és végső, meghatározó soron pedig az Európai Bíróság
számára.
A közösségi fogyasztóvédelmi irányelvek visszafogottak a fogalom-meghatározások
terén. Fogalom-meghatározásaik – ha vannak – pedig nem horizontális jellegűek. A
„szerződés” fogalom több szerző szerint
330

meghatározásra váró fogalmai közé tartozik,
elmulasztja koncepcionálisan definiálni.

331

mindenképpen a

közösségi jog

ezt a fogalmat valamennyi irányelv

Ez a mulasztás azonban a magánjogi

harmonizációs törekvések jelenlegi fázisában mindenképpen szándékosságra utal.
Feltehetően itt, definíció hiányában, az autonóm közösségi jogi tartalom a széles
értelemben vett, valamennyi tagállami jogi megoldást felölelő „szerződés” fogalom
lesz. Kérdés, hogy a magánjogi jogegységesítés esetleges továbblépése, akár esetleg
egy európai polgári törvénykönyv irányába, el fogja-e viselni a „szerződés” fogalom
definiálatlanságát. E tekintetben a majdani közösségi jogalkotónak meghatározó
jelentőségű, koncepcionális döntést kell hoznia. Döntenie kell arról, hogy amennyiben
egységes közösségi jogi „szerződés” fogalmat akar, az magába foglalja-e az ingyenes
kötelmeket, kiterjedjen-e a dologi jogokat biztosító szerződésekre, valamint
330
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alátartozónak tekintse-e például az angol jog sajátos trust contract-ját.332 A definiált
közösségi jogi „szerződés” fogalom feltehetően nem tud majd olyan tág lenni, hogy
az valamennyi jogrendszer „szerződés” fogalmát teljes értékűen magába foglalja.
Ezért minden bizonnyal megkettőződik a „szerződés” fogalom közösségi és nemzeti
jogi szinten. Mindez pedig felveti annak kérdését, hogy fennmaradnak-e érintetlenül
az egyes jogrendszerek sajátos „szerződés” fogalmai a közösségi joggal nem érintett
relációkban, vagy azok idővel teljesen kiszorulnak-e.
A közösségi jogalkotónak azonban, mielőtt meghozza ezt a koncepcionális döntést, a
definíciókban rejlő csapdák, buktatók mellett mérlegelnie kell a definiálatlanság
veszélyeit is. Ezt az utat ugyanis csak akkor járhatja, ha egyértelművé teszi annak
következményeit: a nemzeti jog e tekintetben való tolerálását vagy a tényleges
tartalom Európai Bíróság általi meghatározásának lehetőségét. A fogyasztóvédelmi
jog közösségi jogi szinten már szabályozott szegmensében a gyakorlatban gondot
okozott már például, hogy a 85/374/EGK termékfelelősségi irányelv nem határozza
meg a „hiba” irányelvi értelmét, valamint, hogy az utazási szerződésekről szóló
90/314/EGK irányelv hallgatott a „kár” fogalmának tartalmáról. A későbbiekben
pedig szó lesz arról, hogy a 93/13/EGK irányelv „jóhiszeműség” fogalmának
megítélése sem egyértelmű. Ugyanezen irányelv, de a közösségi fogyasztóvédelmi
szabályok egésze szempontjából is problémás, hogy a közösségi jognak nincs
egységes „semmisség/érvénytelenség” fogalma.333 Ezt az irányelvi szabályok olyan
semleges megfogalmazásokkal próbálják palástolni, mint „nem megengedett”,334
„csak

akkor

érvényes,

ha”335,

„nem

jelentenek

kötelezettséget”336,

illetve

„érvénytelen”337, „ne legyen végrehajtható.”338 És, ahogy Alpa felhívja arra a
figyelmet – igaz jelentősége kívül esik a tisztán gazdasági aspektusokon – a közösségi
jog általános „személy” fogalommal sem bír.339
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Mindez oda vezet, hogy az irányelveket átültető nemzeti jogot, illetve adott esetben az
irányelvi rendelkezéseket alkalmazó nemzeti bíró saját preferenciái szerint és
általában nemzeti joga alapján fogja e fogalmakat értelmezni, vagy pedig – az érintett
fogalom közösségi jogi értelmének felfedéséhez – előzetes döntéshozatali kérelem
formájában kéri az Európai Bíróság értelmezési segítségét. Ez utóbbi azonban sokszor
aktivista módon alakítja ki a magánjogi fogalmak közösségi, autonóm tartalmát, és ez
az aktivizmus gyakran el is rettenti a nemzeti bíróságokat az előzetes döntések
kezdeményezésétől,340 aminek következtében tovább nő a fogalmi szétaprózottság a
tagállami értelmezések eltérősége miatt.341
Weatherill rámutat arra, hogy a fogalmi meghatározatlanságot tovább növeli, hogy a
közösségi fogyasztóvédelmi szabályok például a szerződési jogi vonatkozások
tekintetében sem egységes megközelítésű, általános jellegű előírásokat, inkább csak
közös elveket tartalmaznak, azokat is úgy, hogy alapvetően ráépülnek a tagállamok
hatályos szabályaira, létező megoldásaira.342 Elvileg tehát a közösségi jogalkotó ezzel
a megközelítéssel azt üzeni, hogy tolerálja, sőt tiszteletben tartja, és nem kívánja
érinteni a tagállami sajátosságokat. Mindez nem jelentene problémát a közösségi jog
megközelítését tekintve, ha az Európai Bíróság utólagos értelmezése következtében a
definiálatlan, bizonytalan fogalmak nem konkretizálódnának közösségi jogi kihatással
olyan tartalommal, ami adott esetben egyes nemzeti jogi megoldásokkal ellentétes.
Bár a magánjog, de akár a közösségi szintű szerződési jog koherens harmonizációja
még az elképzelések szintjén is csak a formálódás időszakában van, az egyes
szabályozási aspektusokat kiragadó fogyasztóvédelmi irányelvek bizonyos előírásai
mégis komoly magánjogi vonatkozásokkal bírnak, igaz, ezek nem jelennek meg
következetesen valamennyi irányelv esetében.343 A sporadikus egységesítés a
fogyasztóvédelmi irányelveknél mindenek előtt a szerződési jog, valamint a polgári
jogi felelősség kérdéseit érinti. A hagyományos szerződési jog területére a fogyasztási
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cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló
99/44/EK irányelvvel lépett ki a Közösség.344
Roth kiemeli, hogy a magánjog területén való harmonizáció konzisztens és
szisztematikus gondolkodást feltételezne, ami egyelőre a közösségi jogban nem
érzékelhető.345 Roth gondolatait osztva, a fentiek fényében indokolt lehet az a
kiegészítés, hogy a magánjogi szabályozás nyelvi vonatkozásainak jelentősége okán
ennek a szisztematikus gondolkodásnak mindenképpen ki kellene terjednie a tartalmi
aspektusokon túl az előírások nyelvi megjelenítésére is.
2. A fogyasztóvédelmi irányelvek egyes fogalmainak nyelvi megjelenítésével,
értelmezésével kapcsolatos kérdések
Az alábbiakban a fogyasztóvédelmi irányelvek három, eltérő meghatározottságú
fogalma kerül részletesebben bemutatásra. Jóllehet más-más szempontból, de
mindhárom fogalom nyelvi és értelmezési kihívást jelent. Az első elemzésre kerülő
fogalom valamennyi fogyasztóvédelmi irányelvben és hasonlóan definiált. A második
fogalom egyes irányelvekben definiált, másokban azonban nem definiált, de használt.
A harmadik fogalom pedig egyik irányelvben sem definiált, de használt fogalom.
2.1. A „fogyasztó” fogalma
A közösségi jog-magyar jog „fogyasztó” fogalmának eltérőségéről és ezek egymás
mellett élésének lehetőségéről a fentiekben (lásd a IV. fejezet 1.2. pontját) már volt
szó. Ebben a részben a „fogyasztó” fogalom kizárólag közösségi jogi megjelenése
kerül bemutatásra. A fogyasztóvédelmi irányelvek rendszerében a „fogyasztó” azon
kevés fogalmak egyike, amely jobbára azonosan, bár nem teljesen horizontálisan
került meghatározásra. Az EK-Szerződés, amely 1986-ban az Egységes Európai
Okmánnyal iktatta be a „fogyasztó” fogalmat, nem kívánta azt definiálni, igaz, a
nemzeti jogok közül sem ismerte és használta valamennyi a „fogyasztót”, mint jogi
kategóriát. Az olasz jog például – a francia joggal szemben – csak a közösségi jogi
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megjelenéssel vette fel jogába a „fogyasztó” fogalmat346 és a német BGB-ben is csak
2000-ben jelent meg a „fogyasztó” mint jogi kategória.347 Benacchio szerint azonban
a közösségi fogyasztóvédelmi jog csírái kialakulásának idejében a „fogyasztót” nem
is terminus technicusként használta a közösségi jog. A fogyasztóvédelmi irányelvek –
az EK-Szerződéssel szemben – azonban mind szükségesnek tartották a fogalom
tisztázást (lásd a 3. számú táblázatot).
A „fogyasztó” általában úgy kerül meghatározásra az irányelvekben, mint „olyan
természetes személy, aki az adott irányelv hatálya alá tartozó szerződések
tekintetében gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból jár el”.
Király Miklós írja a “fogyasztó” fogalmának közösségi jogi meghatározásával
kapcsolatban, hogy az irányelvek „azonos vagy rokon definíciókkal operálnak”.348
Felhívja ugyanakkor a figyelmet néhány eltérésre. Az ingatlanok időben való
megosztásáról szóló 94/47/EK irányelv nem a „fogyasztó”, hanem a „vevő”349
kifejezést alkalmazza valamennyi nyelven, jóllehet azonos tartalommal, mint a többi
irányelv a „fogyasztó” kifejezést. Ezen felül, az utazási csomagokról szóló
90/431/EGK irányelv „fogyasztó” fogalma eltér a többitől, amennyiben az –
feltehetően az utazási szerződések jellegzetességei okán – nem követeli meg az
üzletkörén kívül való eljárást
Blair és Brent egy aprócska következetlenségre is rámutatnak a „fogyasztó” fogalom
közösségi meghatározásával kapcsolatban. A fogyasztási cikkek adásvételének és
kapcsolódó jótállásának egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv a többi
fogyasztóvédelmi irányelvtől eltérően a fogyasztó fellépésével kapcsolatban azt
követeli meg, hogy az ne legyen kapcsolatban kereskedelmi tevékenységével (which
are not related to his trade)350 és nem azt, hogy az essen kívül ezen. A különbségtétel
azonban csak az angol nyelvű változatból olvasható ki, hiszen a francia, olasz, német
változatban ugyanaz a fordulat található, mint amikor az angol az outside his trade
megfogalmazással a tevékenységi körén kívüliséget hangsúlyozta.
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3. számú táblázat
Irányelv

Angol

Francia

Német

Olasz

Magyar

Az üzlethelyiségen
kívül kötött
szerződések esetén a
fogyasztók védelméről
szóló

'consumer' means a
natural person who, in
transactions covered by
this Directive, is acting
for purposes which can
be regarded as outside
his trade or profession

on entend par:«consommateur», toute
personne physique qui,
pour les transactions
couvertes par la présente
directive, agit pour un
usage pouvant être
considéré comme
étranger à son activité
professionnelle

,,Verbraucher'' eine
natürliche Person, die
bei den von dieser
Richtlinie erfassten
Geschäften zu einem
Zweck handelt, der
nicht ihrer beruflichen
oder gewerblichen
Tätigkeit zugerechnet
werden kann

si intende per:«consumatore», la
persona fisica che, per le
transazioni disciplinate
dalla presente direttiva,
agisce per un uso che
può considerarsi
estraneo alla propria
attività professionale

"fogyasztó" az a
természetes személy, aki
gazdasági vagy
szakmai tevékenységi
körén kívül köt az ezen
irányelv hatálya alá
tartozó üzletet;

A fogyasztói hitelre
vonatkozó tagállami
törvényi, rendeleti és
közigazgatási
rendelkezések
közelítéséről szóló
87/102/EGK irányelv
1, cikke (2)
bekezdésének a) pontja

'consumer' means a
natural person who, in
transactions covered by
this Directive, is acting
for purposes which can
be regarded as outside
his trade or profession;

« consommateur » toute
personne physique qui,
pour les transactions
régies par la présente
directive, agit dans un
but pouvant être
considéré comme
étranger à son activité
commerciale ou
professionnelle

»Verbraucher" eine
natürliche Person, die
bei den von dieser
Richtlinie erfassten
Geschäften zu einem
Zweck handelt, der
nicht ihrer beruflichen
oder gewerblichen
Tätigkeit zugerechnet
werden kann

per « consumatore », la
persona fisica che, per le
transazioni disciplinate
dalla presente direttiva,
agisce per scopi che
possono considerarsi
estranei alla sua
attività professionale

fogyasztó" olyan
természetes személy, aki
az irányelv hatálya alá
tartozó ügyletek során
olyan célból jár el,
amely saját
kereskedelmi vagy
szakmai tevékenységi
körén kívül esik

A fogyasztókkal kötött
szerződésekben
alkalmazott
tisztességtelen
feltételekről szóló
1993/13/EK irányelv 2.
cikkének b) pontja

'consumer' means any
natural person who, in
contracts covered by this
Directive, is acting for
purposes which are
outside his trade,
business or profession

« consommateur »: toute
personne physique qui,
dans les contrats
relevant de la présente
directive, agit à des fins
qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité
professionnelle

Verbraucher: eine
natürliche Person, die
bei Verträgen, die unter
diese Richtlinie fallen,
zu einem Zweck
handelt, der nicht ihrer
gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden
kann

« consumatore »:
qualsiasi persona fisica
che, nei contratti oggetto
della presente direttiva,
agisce per fini che non
rientrano nel quadro
della sua attività
professionale

"fogyasztó": minden
olyan természetes
személy, aki az ezen
irányelv hatálya alá
tartozó szerződések
keretében olyan célok
érdekében cselekszik,
amelyek nem tartoznak
saját szakmája, üzleti
tevékenysége vagy
foglalkozása körébe

85/577/EGK irányelv
2. cikke
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Irányelv

Angol

Francia

Német

Olasz

Magyar

a távollevők között
kötött szerződések
esetén a fogyasztók
védelméről szóló
1997/7/EK irányelv 2.
cikkének (2) bekezdése

'consumer` means any
natural person who, in
contracts covered by this
Directive, is acting for
purposes which are
outside his trade,
business or profession

«consommateur»: toute
personne physique qui,
dans les contrats
relevant de la présente
directive, agit à des fins
qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité
professionnelle

"Verbraucher" jede
natürliche Person, die
beim Abschluß von
Verträgen im Sinne
dieser Richtlinie zu
Zwecken handelt, die
nicht ihrer
gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden
können

consumatore: qualunque
persona fisica che, nei
contratti oggetto della
presente direttiva, agisca
per fini che non
rientrano nel quadro
della sua attività
professionale

„fogyasztó” minden
olyan természetes
személy, aki az ezen
irányelv szabályozási
körébe tartozó
szerződésekben
szakmai tevékenységi
körén kívül jár el;

fogyasztási cikkek
adásvételének és a
kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól
szóló 1999/44/EK
irányelv 1. cikke (2)
bekezdésének a) pontja

consumer: shall mean
any natural person who,
in the contracts covered
by this Directive, is
acting for purposes
which are not related to
his trade, business or
profession

"consommateur": toute
personne physique qui,
dans les contrats
relevant de la présente
directive, agit à des fins
qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité
professionnelle ou
commerciale

"Verbraucher" jede
natürliche Person, die
im Rahmen der unter
diese Richtlinie
fallenden Verträge zu
einem Zweck handelt,
der nicht ihrer
beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit
zugerechnet werden
kann

consumatore: qualsiasi
persona fisica che, nei
contratti soggetti alla
presente direttiva, agisce
per fini che non
rientrano nell'ambito
della sua attività
commerciale o
professionale

fogyasztó:minden olyan
természetes személy, aki
az ezen irányelv hatálya
alá tartozó szerződések
tekintetében gazdasági
vagy szakmai
tevékenysége körén
kívül eső célból jár el;
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Irányelv
a szervezett utazási
formákról szóló
90/314/EGK irányelv
2. cikke (4) bekezdése

Angol

Francia

Német

Olasz

Magyar

'consumer' means the
person who takes or
agrees to take the
package ('the principal
contractor'), or any
person on whose behalf
the principal contractor
agrees to purchase the
package ('the other
beneficiaries') or any
person to whom the
principal contractor or
any of the other
beneficiaries transfers
the package ('the
transferee')

consommateur: la
personne qui achète ou
s'engage à acheter le
forfait (« le contractant
principal »), ou toute
personne au nom de
laquelle le contractant
principal s'engage à
acheter le forfait (« les
autres bénéficiaires »),
ou toute personne à
laquelle le contractant
principal ou un des
autres bénéficiaires cède
le forfait (« le
cessionnaire »)

Verbraucher: die Person,
welche die
Pauschalreise bucht oder
zu buchen sich
verpflichtet (»der
Hauptkontrahent"), oder
jede Person, in deren
Namen der
Hauptkontrahent sich
zur Buchung der
Pauschalreise
verpflichtet (»die
übrigen Begünstigten"),
oder jede Person, der der
Hauptkontrahent oder
einer der übrigen
Begünstigten die
Pauschalreise abtritt
(»der Erwerber")

consumatore: la persona
che acquista o si
impegna ad acquistare
servizi tutto compreso («
il contraente principale
») o qualsiasi persona
per conto della quale il
contraente principale si
impegna ad acquistare
servizi tutto compreso («
gli altri beneficiari ») o
qualsiasi persona cui il
contraente principale o
uno degli altri
beneficiari cede i servizi
tutto compreso (« il
cessionario »)

„fogyasztó”: az a
személy, aki igénybe
veszi vagy
megállapodást köt arról,
hogy igénybe fogja
venni a szervezett
utazási formát („a
megbízó fél”), vagy
olyan személy, akinek a
nevében a megbízó fél
megállapodást köt a
szervezett utazási forma
megvásárlásáról („a
többi
kedvezményezett”),
vagy olyan személy,
akire a megbízó fél vagy
a többi kedvezményezett
egyike a szervezett
utazási formát átruházza
(„az engedményes”)
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Megjegyzendő, hogy a 99/44/EK irányelv magyar nyelvi változata is, amely a
csatlakozásra tekintettel nem keletkezhetett a korábbi hivatalos nyelvekkel
párhuzamosan, hanem csak utólag, a többségi és a többi fogyasztóvédelmi irányelvnél
is fellelhető „kívül esik” fordulatot használja. A kérdés az, hogy egyetlen nyelvi
változat alapján – ami egyébként feltehetően egyúttal az irányelv szövegezési nyelve
is volt –, lehetséges-e bármiféle szándékosságra gondolni, lehet-e jelentősége ennek a
többi nyelv változatból ki nem tűnő, egyébként árnyalatnyi különbségtételnek.
Silvia Ferreri szerint lehet. Igen hipotetikus elképzelése szerint az 1999/44/EK
irányelv definíciója tágabb kört fog át. Elképzelhetőnek tartja, hogy valaki a
tevékenységi körén belül járjon el, de ne a tevékenységével kapcsolatban, így a
hivatkozott irányelv hatálya alá eshetne, míg a többi fogyasztóvédelmi irányelv
hatálya alá nem.351 Ez azonban csak és kizárólag az angol változatból kiindulva
képzelhető el, hiszen a többi nyelv nem érzékeltet semmiféle különbséget és
feltehetően a jogalkotó, ha az irányelv hatályát befolyásoló eltérést kívánt volna a
fogalom-meghatározás során tenni, azt egyértelműen kifejezte volna. Ferrerivel
hasonló következtetésre jut Carla Joustra is, aki az irányelv ezen rendelkezéséről még
a jogszabály tervezeti szakaszában írt.352 Joustra szerint is tágabb lehet azoknak a
potenciális érintetteknek a köre, akik úgy járnak el, hogy az „nincs tevékenységükkel
kapcsolatban”, mint azoké, akiknek a fogyasztói szerződésével érintett eljárás „kívül
esik” tevékenységi körén. Ugyanakkor ezt a megközelítést maga is életszerűtlennek
tartja.
Álláspontom

szerint

a

közösségi

jogszabályok

ilyen

árnyalatnyi

nyelvi

megkülönböztetéseinek, különösen a soknyelvűség rendszerére is tekintettel, nem
szabad érdemi jogi relevanciát biztosítani. Erre csak akkor kerülhetne sor, ha az
érintett fogalmak vonatkozásában valamennyi nyelven és egyúttal nyelvek között is
kimutatható lenne a következetes és egyértelmű terminológia. Ráadásul pontosan a
soknyelvűség bizonytalanságai miatt feltehetően egyértelműbben fogalmazott volna a
közösségi jogalkotó, amennyiben tágítani kívánta volna a fogyasztók számára
biztosított védelemmel érintett élethelyzetek körét. Mindenképpen veszélyes

351
352

Ferreri, 18.
Carla Jonstra: Consumer Law. In Toward a European Civil Code, Kluwer Law Int., 1998, 143.
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vállalkozásnak tűnik tehát árnyalatnyi és hipotetikus nyelvi eltérésre jogi
következményeket alapozni.
Az egyes irányelveket és azok nyelvi változatait vizsgálva (angol, francia, német,
olasz, (magyar)) látható, hogy a legegyöntetűbb a német változat nyelvhasználata. Az
eleve sajátos fogalom-meghatározást adó 90/314/EGK irányelven kívül valamennyi
esetben a „der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann“ fordulatot használja. Ezzel egyúttal figyelmen kívül hagyja az angol
változat irányelvenként változó megközelítését arra nézve, hogy a fogyasztó milyen
tevékenységi körében járva kerül kizárásra a fogyasztói minőségre való hivatkozás
alól. Az angol ugyanis helyenként a trade or profession-t nevesíti, máshol pedig a
trade, business or professiont-t adja meg. Vagyis a kereskedelmi/gazdasági
tevékenység mellett külön nevesíti az üzletit. Nem világos ez esetben sem, hogy az
angol nyelvnél szándékos különbségtétellel állunk-e szemben vagy sem. Feltehetően
ismét az utóbbiról van szó. A német változat egyik irányelv esetében sem egészítette
ki általában használt fordulatát, az olasz változat ráadásul szinte valamennyi esetben
csak a szakmaiságot jeleníti meg a feltételek közül (attivita professionale), és
kizárólag az 1999/44/EK irányelvnél egészíti azt ki a commerciale jelzővel. A francia
– az olaszhoz hasonlóan – általában elegendőnek érezte az activité professionelle-re
való utalást, a gazdasági, kereskedelmi tevékenység általában nem, csak az olaszhoz
hasonlóan az 1999/44/EK irányelvnél, illetve a 87/102/EGK irányelvnél jelenik meg a
commerciale

kiegészítéssel.

Ezek

a

különbségek

azonban

nem

sejtetnek

szándékosságot, inkább következetlenséget tükröznek egyes nyelvi változatok
esetében. Megjegyzendő, hogy az irányelvek „fogyasztó” fogalmának magyar nyelvű
definíciói – bár önmagukban helytállóak – egymással nem konzisztensek, azok hol az
egyik, hogy a másik nyelvi változathoz húznak, ami alapvetően arra vezethető vissza,
hogy a fordítások készítői és ellenőrzői minden valószínűség szerint más-más nyelvi
változatokból indultak ki. Mindebből az következik, hogy a magyar – illetve
valamennyi olyan nyelvi változat, amelyik az irányelv szövegezéséhez képest a
későbbi csatlakozás okán időben később keletkezett és vált hivatalossá – nem
tekinthető a terminológiai vizsgálat során mérvadónak.
Az Európai Bíróság egyébként ezidáig nem foglalkozott a fenti különbségek
elemzésével. A fogyasztó fogalmával kapcsolatban felmerült értelmezési kérdések
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alapvetően a fogalom hatályát érintették, és azt vizsgálták, hogy mi tekinthető a
szakmai tevékenységen kívül való eljárásnak. A C-89/361. számú Di Pinto353 ügyben
a Bíróság kimondta, hogy a 85/577/EGK irányelv „fogyasztó” fogalma nem terjed ki
az olyan kereskedőre, aki házalókereskedővel köt saját gazdasági tevékenységének
előmozdítása érdekében szerződést. A Bíróság szerint ugyanis az ilyen kereskedő nem
szakmai/gazdasági tevékenységén kívül jár el. Ezzel az ítélettel a Bíróság
elhatárolódott a hagyományosan francia fogyasztóvédelmi jogi megközelítéstől,
amely szerint a saját szakmai tevékenységétől idegen, atipikus ügyletre vonatkozó
szerződést kötő vállalkozó is minősülhet non-professionel-nek.354 Az ítélet
érdekessége ugyanakkor, hogy az előzetes döntéshozatali kérdést feltevő Cour
d’Appel de Paris nem csak az irányelv „fogyasztó” fogalmának szempontjából kérte
vizsgálni a problémát. Második kérdése arra irányult, hogy a nemzeti jog maga
jogosult-e

ilyen

védelmet

biztosítani

a

házalókereskedővel

saját

termékei

értékesítésének előmozdítása érdekében szerződő kereskedő számára. A Bíróság
válasza erre a kérdésre már úgy alakult, hogy a nemzeti jog általi ilyen kiterjesztést az
irányelv minimum harmonizációs előírásával összeférőnek tekintette. A védelmi kör
tágabb megvonásának lehetőségével a Bíróság közvetetten elismerte a „fogyasztó”
fogalom irányelvinél szélesebb hatályú alkalmazását a nemzeti jogban. A C-541/99. és
C-542/99. számú Cape esetben355 felmerült probléma szintén a „fogyasztó” fogalom
hatályának értelmezését érintette, ezúttal a 93/13/EGK irányelv keretében. Ebben az
ügyben az az alapkérdés várt eldöntésre, hogy az irányelv „fogyasztó” fogalma alá az
irányelv alapján csak a természetes személyek tartozhatnak-e, vagy adott esetben jogi
személyek, vállalkozások is. A Bíróság szerint az irányelv e tekintetben egyértelműen
csak természetes személyekről beszél, míg az „eladó vagy szolgáltató” esetében
kifejezetten utalás történik a jogi személyekre is. A Bíróság abban nem foglalt állást
és ez nem is volt feladata, hogy a tagállami jogok a fogalom hatályát kiterjeszthetik-e
maguk a jogi személyekre, jóllehet az ügyben fellépő francia és spanyol kormányok
észrevételeikben ennek lehetőségére külön felhívták a figyelmet.

353

EBHT 1999., I-01189.
Thomas Pfeiffer: Der Verbraucherbegriff als zentrales Merkmal im europäischen Privatrecht. In
Schulte-Nölke, Schulze (hsg.): Europäische Rechtsangleichung und nationale Privatrechte. Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 34.
355
C-541/99. és C-542/99. számú Cape Snc kontra Idealservice Srl. és Idealservice MN RE Sas kontra
OMAI Srl. egyesített ügyek (EBHT, 2001., I-09049.)
354
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Fogalmi zavart okozott a német jogban a Bíróság C-269/95. számú Benincasa ügyben
hozott ítélete356, amely nem ismerte el a „fogyasztói” minőséget egy olyan személy
vonatkozásában, aki jövőbeli gazdasági tevékenység végzésére kötött franchise
szerződést. A német jog ugyanis lehetővé tette az úgynevezett „Existenzgründung”
szerződéseknél a fogyasztók védelmét azon az alapon, hogy a szakmai tevékenység a
szerződés megkötésénél még nem állt fenn, azt csak a megkötött szerződés alapozza
meg. A Bíróság azonban nem fogadta el az ilyen szerződéseket kötő személyek
fogyasztóként való védelemben részesítését.357
Új fordulatot hozhatott volna a „fogyasztó” fogalom értelmezésében a C-45/96. számú
Bayerische Hypotheken und Wechselbank Ag ügy.358 Az esetben felmerült alapkérdés
arra vonatkozott, hogy az apja építési vállalkozásához felvett hitelre kezességet
vállaló, házalókereskedés keretében szerződő fiatalember élhet-e a 85/577/EGK
irányelv biztosította elállási joggal. Az ügyben eljáró Jacobs főtanácsnok érvelése
lényegi pontjának tekintette azt az érvet, hogy a kezes azért nem minősülhet
fogyasztónak, mert a szerződő banknak nem nyújt, és attól nem kap szolgáltatást.
Gyakorlatilag ezt képviselték az ügyben eljáró francia, finn és belga kormányok is. A
Bíróság nem ezt az érvelést követte. Az alapkötelem és a járulékos kötelem szoros
kapcsolatára és egységére tekintettel elvileg elképzelhetőnek tartotta a kezes
lehetőségét arra, hogy az irányelv előírásaira hivatkozzon, azonban az érintett ügyben
ezt azért zárta ki, mert a hitel felvétele a kezes apja által gazdasági tevékenység
gyakorlására tekintettel történt, ami ezzel elkerüli a fogyasztóvédelmi aspektusokat.
Schulte-Nölke azonban az ítéletnek egy érdekes következetlenségre hívja fel a
figyelmet: a kezes nem gazdasági tevékenysége körén belül járt a kezességi szerződés
megkötésekor, csak a kezesség által biztosított hitel felvétele történt így egy, a
kezesen kívüli személy által. Márpedig a holland változat kivételével valamennyi
nyelvi változat a „fogyasztó” fogalomnál az e státuszra hivatkozni kívánó fél
tekintetében követeli meg a szakmaiság hiányát („his trade or profession”). A kezes
pedig egyértelműen nem gazdasági tevékenységén belül járt el.359 Álláspontja szerint
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C-269/99. számú Francesco Benincasa kontra Dentalkit Srl. (EBHT, 1997., I-03767.).
Pfeiffer, 35.
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C-45/96. számú Bayerische Hypotheken- und Weckselbank AG kontra Edgar Dietzinger (EBHT,
1998., I-01199.)
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von Verbraucherschutzrichtlinien. In Reiner Schulze (hsg.): Auslegung europäischen Privatrechts und
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csak a holland változatból lenne kiolvasható nyelvileg a Bíróság által követett érvelés,
amelyik nem a fogyasztóra utalással, hanem általában beszél a szakmai tevékenyég
körén kívüliségről.
A fentiekből tehát két következtetés olvasható ki. Egyrészről az, hogy a jobbára
következetesnek szánt „fogyasztó” fogalom sem teljesen következetes a Közösség
fogyasztóvédelmi jogában. Eltéréseinek egy része azonban a jogszabályi megjelenés
szintjén nem érdemi, valós különbség egyedül a 90/314/EGK irányelv esetében
látható. Másrészről az is látszik, hogy fogalom az európai bírósági értelmezés során
tartalmilag alakulhat, és annak egyes elemei maguk is olyan autonóm értelmet
nyernek, ami a nemzeti jogok hagyományos értelmezésétől idegen.360
2.2. A „kár” fogalma
A közösségi jog számos biztosítási, közlekedési és környezetvédelmi tárgyú irányelve
használja a „kár” fogalmát, hol pontos definícióval, hol anélkül. A fogyasztóvédelmi
irányelvek esetében a „kár” azokhoz a fogalmakhoz tartozik, amelyek lényegi
elemeiket tekintve azonosak, vagy legalábbis nagy mértékben hasonlóak az egyes
tagállami jogokban, terjedelmüket, hatókörüket tekintve azonban eltérőek lehetnek. A
lényegi elemek, vonások hasonlósága okán ez a fogalom nyelvi kihívást nem jelent a
közösségi jogalkotó számára, hiszen nem kell és nem is szabad az általános, köznyelvi
értelemben egymással mindenképpen azonosítható „kár” kifejezésen kívül más
jelölést alkalmaznia. Sokkal inkább az a kérdés merül fel, hogy a közösségi jog „kár”
fogalmának mik a tartalmi elemei. Van-e, lehet-e általános, horizontális jellegű
közösségi „kár” fogalom, illetve ennek hiányában meghatározhatók-e egyértelműen
az egyes irányelvek esetében használt „kár” fogalmak, vagy azok tartalma – az
esetleges európai bírósági értelmezéséig – rejtve és bizonytalan marad.
A fogyasztóvédelmi irányelvek közül három használja a „kár” fogalmat (lásd a 4.
számú táblázatot) az általános „kár” kifejezéssel jelölve (damage, Schaden,
dommage). A 85/374/EGK irányelvnek a „kár” alapfogalma. Az irányelv 1. cikkében
megállapítja a termék gyártójának felelősségét a termék hibája által okozott kárért.
360

Lásd a non-professionel státusz értelmezését a francia jog megközelítésének ellenében a Di Pinto
ügyben.
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Maga az irányelv az e kárért való felelősség szabályait bontja ki. 9. cikkében pontosan
meghatározza az irányelv értelmében vett „kár” tartalmát. A 90/314/EGK irányelvnek
egyik aspektusa az utazásszervező és/vagy közvetítő kárfelelőssége. Ez az irányelv
csupán használja a „kár” fogalmat, de nem határozza azt meg. Szintén csak használja
– meghatározás nélkül – a „kár” fogalmát a kereskedelmi ügynökökről szóló
86/653/EGK irányelv.
A „kár” fogalmának horizontális definiálatlansága mutatott rá a közösségi jog
töredezett, következetlen fogalmiságának veszélyeire, és jelezte egyúttal azt is, hogy
az Európai Bíróság egységes közösségi jogi fogalmiságra való törekvésében akár
minden önkorlátozás nélkül elrugaszkodhat a normaszövegtől.
A C-168/00. számú Simone Leitner ügy az utazási szerződésekkel foglalkozó
90/314/EGK irányelv értelmezését érintette. Simone Leitner szervezett utazáson vett
részt szüleivel Törökországban, ahol a szállodai ellátás következtében szalmonella
fertőzésben megbetegedett, és gyakorlatilag a nyaralás nagy részét az őt ápoló
szüleivel együtt a szállodába zárva kényszerült tölteni. Szülei – mivel gyermekük
ételmérgezést kapott – kártérítést követeltek a TUI utazási irodától és kérték a
fájdalomért és szenvedésért járó vagyoni káruknak (Schmerzengeld)361, valamint
annak a nem vagyoni kárnak a megtérítését is, ami az utazásban való tevékeny
részvételtől való elesés következtében érte őket. A TUI-t az első fokon eljáró bíróság
a vagyoni kár megtérítésére kötelezte, a nem vagyoni kárt azonban nem ítélte meg,
mert az osztrák jog ezt csak nagyon szűk körben, törvény kifejezett rendelkezése
esetén engedi, és például az üdülésben való részvételtől való elesés tekintetében nem
teszi lehetővé. A fellebbezési eljárásban a Linzi Tartományi Bíróság előtt Leitner
képviselői arra hivatkoztak, hogy a 90/314/EGK irányelv – egyébként nem definiált –
„kár” fogalma magában foglalja a nem vagyoni kárt is.

361

Az ügyben előadott főtanácsnoki indítvány az osztrák kormány által szolgáltatott jogszabályi és
jogalkalmazási háttérre hivatkozva itt kifejezetten a Schmerzengeld kifejezést használja. Az osztrák jog
(ABGB § 1325) a Schmerzengeld fogalmát csak az okozott fizikai sérelem által jelentkező testi és lelki
fájdalmak körében keletkezett kár kompenzálására használja. Megjegyzendő, hogy a szakirodalomban
a kifejezést, beleértve annak magyar megfelelőjét a „fájdalomdíjat” éppen hogy a nem vagyoni kár
általánosságban történő jelölésére használják (A fájdalomdíj fogalmára nézve lásd Vékás Lajos:
Sérelemdíj-fájdalomdíj. Gondolatok az új Ptk. reformjavaslatáról a német jog újabb fejleményeinek
tükrében in Király Miklós-Gyertyánfy Péter (szerk.): Liber Amicorum Studia Gy. Boytha dedicata.
Budapest, 2004, 331-358.).
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4. számú táblázat
Irányelv

„Kár” fogalom előfordulása

Az irányelv szerinti jelentése

A hibás termékekért való
felelősségre vonatkozó
tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási
rendelkezések
közelítéséről szóló
85/374/EGK irányelv 1.
cikke

A termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért.

Az 1. cikk alkalmazásában a „kár” jelentése:
a) halál vagy testi sérülés által okozott kár;
b) a hibás terméken kívül más dologban okozott kár, vagy a
dolog megsemmisülése 500 ECU értékhatár fölött,
feltéve, hogy a dolog
i. általában személyes használatra vagy fogyasztásra
szolgál; és
ii. azt a károsult elsősorban személyes használatára vagy
fogyasztásra használta.
Ez a cikk nem érinti a tagállamok nem anyagi362 kárra
vonatkozó rendelkezéseit. (9. cikk)

A
szervezett
utazási
formákról
szóló
90/314/EGK irányelv 5.
cikkének (2) bekezdése

Tekintettel arra a kárra, amely a fogyasztót a szerződés nem teljesítése vagy
nem megfelelő teljesítése miatt éri, a tagállamok meghozzák a szükséges
lépéseket annak biztosítására, hogy a szervező és/vagy a közvetítő feleljen/ek,
hacsak …

Nincs megadva

A
tagállamok
önálló
vállalkozóként
működő
kereskedelmi ügynökökre
vonatkozó
jogszabályainak
összehangolásáról szóló
86/653/EGK irányelv 17.
cikkének (3) bekezdése

A kereskedelmi ügynöknek joga van azon kárának megtérítéséhez, amelyet a
megbízóval való kapcsolatának megszűnése eredményeképpen szenvedett el.
Ilyen kárnak tekintendő különösen az, amikor a megszűnés olyan körülmények
között történik:
— amelyek megfosztják a kereskedelmi ügynököt olyan jutaléktól, amely őt
az ügynöki szerződés megfelelő teljesítése esetén megillette volna, miközben a
kereskedelmi ügynök tevékenységével összefüggésben a megbízónak jelentős
hasznot biztosít,
— és/vagy amelyek nem tették lehetővé a kereskedelmi ügynök számára, hogy
elszámolja az olyan költségeit és kiadásait, amelyek a megbízó tanácsára, az
ügynöki szerződés teljesítése érdekében merültek fel

A példákon túl nincs megadva

362

Helyesen: „nem vagyoni”.
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Az eljáró bíróság, amely maga hajlott a felperesek szerinti értelmezésre és egyúttal
érzékelte az irányelvet átültető tagállami megoldások közötti koncepcionális
különbségeket, az ügy tisztázása végett előzetes döntéshozatali kérdést intézett az
Európai Bírósághoz, amelyben a „kár” fogalom irányelvi értelmének pontosítását
kérte.
Az üggyel kapcsolatban lényeges, hogy egy másik fogyasztóvédelmi irányelv, a
85/374/EGK termékfelelősségi irányelv használta és meg is adta a „kár” irányelvi
jelentését. Ez az irányelv például nem tartotta a fogalom hatálya alá tartozónak a nem
vagyoni kárt. Erre a Simone Leitner ügy során mind a francia, mind pedig az osztrák
kormány hivatkoztak írásbeli észrevételeikben és a figyelembe vételét javasolták a
Bíróságnak. Tizzano főtanácsnok indítványában ugyanakkor elveti ezt az érvelést és
hangsúlyozza a két irányelv eltérő felelősségi rendjét: a 85/374/EGK irányelv
szerződésen kívüli, objektív felelősségre vonatkozik, a 90/314/EGK irányelv pedig
szerződéses felelősségre. A főtanácsnok szerint az sem véletlen, hogy ilyen
körülmények között az előbbi pontos meghatározást tartalmaz, kifejezetten a nemzeti
jogokra bízva a nem vagyoni kár szabályozását, míg az utóbbi általános értelemben
szól a kárról. Értelmezése szerint az általános értelemben vett „kár” fogalmat széles
tartalommal kell megtölteni, úgy, hogy lehetőség szerint a fogyasztónak kedvező
értelmezést eredményezzen.
A Bíróság ítéletében csak végkövetkeztetésében követte Tizzano főtanácsnok
álláspontját, a 85/374/EGK irányelvvel való összehasonlítástól, a „kár” fogalomnak a
két irányelv rendszerében betöltött szerepének elemzésétől eltekintett. Egyúttal
figyelmen kívül hagyta azokat a tagállami érveket, amelyek szerint a minimum
harmonizáció jegyében a tagállamok jogosultak az irányelv által nem érintett
kérdéseket szabályozni, így a definiálatlan fogalmaknak tartalmat adni. A
főtanácsnoki indítványnál jóval lakonikusabb, érvelését mindössze hat rövid
bekezdésre szűkítő határozatában a Bíróság arra jutott, hogy az irányelv
alkalmazásában a „kár” fogalom magába foglalja a nem vagyoni kárt is. Ezt a
contrario abból vezette le, hogy az értelmezett 5. cikk (2) bekezdése utal arra, hogy a
személyi sérülésen kívüli károk esetén a tagállamok lehetővé tehetik a kártérítés
szerződés szerinti korlátozását, amennyiben az nem ésszerűtlen mértékű. A Bíróság a
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személyi sérülésen kívüli károkra való utalást úgy értelmezte, hogy a jogalkotó a kár
fogalmát alapesetben széles értelemben kívánta használni.
A C-168/00. számú ügyben hozott ítélet sokak által kritizált döntése az Európai
Bíróságnak. Roth felhívja a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy a 90/314/EGK
irányelv más, az irányelv szempontjából fontos fogalmakat meghatározott. Ebből
pedig arra lehetett volna következtetni, hogy a definiálatlan fogalmak autonóm
értelme a tagállami megoldások következtében, vagy azok közös minimumaként
jelenik majd meg. Roth szerint az autonóm értelem itt sem vitatható el, de az csak
elvont formában van jelen. Szerinte, ha a jogalkotó nem konkretizálta az érintett
fogalmat, ezt a Bíróság sem tehette volna meg.363
A Simone Leitner ügyben hozott ítélet nagy mértékben felélénkítette a magánjogi
egységesítésről szóló vitát. Különösen azért, mert előtte a Bíróság viszonylag
visszafogott volt

egy-egy meghatározatlan tartalmú fogalom konkretizálása

tekintetében.364 Ezúttal azonban a jogalkotó bőrébe bújva a tiszta értelmezésen jóval
túlmutató következtetésekre jutott. Igaz, ezt azért tehette meg, mert a jogalkotó nem
gondoskodott a „kár” fogalmának irányelvi meghatározásáról, amivel kinyitotta a
lehetőséget az eltérő tagállami megoldások érvényesülése előtt. Weatherill
hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróságot az ügyhöz hasonló kérdések prominens
pozícióba helyezik az európai jog alakítása terén.365
Az ügynek a magyar jogra vonatkoztatása kapcsán Vékás Lajos felveti, hogy az új
Ptk.-ban – jóllehet ez a sérelemdíj általánosan új szabályozásának bevezetése mellett
nem volna feltétlenül szükséges – megfontolandó lenne az utazási szerződéseknél a
nem vagyoni kárpótlás külön kimondása.366
A Leitner ügy mindenek előtti tanulsága, hogy horizontális érvényű tartalommal bíró
fogalmak hiányában érdemes a körültekintő jogszabályi definíciókhoz folyamodni.

363

Wulf-Henning Roth: Case-law, C-168/00 Simone Leitner v. TUI, Common Market Law Review, 40,
2003, 948.
364
Lásd például a C-245/00. számú ügyet (EBHT 2003., 1351.)
365
Weatherill, 2004, 637.
366
Vékás in Király-Gyertyánfy 2004, 358.
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A kérdés jelentőségét mutatja, hogy a Bizottság már a szerződési jogról szóló első,
2001. évi közleményében külön kiemeli az elvont fogalmak használatának problémái
között a „kár” fogalom közösségi jogi bizonytalanságait. Utal az Európai Parlament
egy, a kérdéssel foglalkozó tanulmányára,367 amely hangsúlyozza, hogy a polgári jogi
felelősséggel foglalkozó közösségi jogszabályoknak nincs ésszerűen egységes
elképzelése arra nézve, hogy mi tekinthető kárnak, és az hogyan határozható meg. A
kiforrott elképzelés hiánya pedig akadályozhatja, zavarhatja az irányelvi szintű
harmonizációt e területen. A közlemény külön említést tesz az akkor még
folyamatban lévő Leitner ügy jelentőségéről. A második, magánjogi egységesítéssel
foglalkozó, 2003. évi közlemény: a Cselekvési Terv az Egységesebb Szerződési
Jogért, azonban a fogalmak meghatározatlanságának problémakörében kiemelten szól
az akkor már lezárt ügyről.368 Kiemeli azt a jogalkotói következetlenséget, ami végül
az Európai Bíróság proaktív fellépéshez vezetett, vagyis, hogy a „kár” fogalom az
egyik irányelvben meghatározásra került, másokban viszont nem. Mind a 2001-es,
mind a 2003-as közlemény azonban azt is megjegyzi, hogy definíció esetén is
problémás a fogalom horizontális tartalmának hiánya, hiszen a „kár” fogalmak ennek
következtében ugyan meghatározottak, de irányelvenként változóak lesznek.
Hangsúlyozza ennek keretében a jóhiszeműen végrehajtott irányelvek eltérő
megoldásaiból a tagállamok számára jelentkező veszélyeket, különösen arra az esetre
hívja fel a figyelmet, amikor a definiálatlan fogalmat a tagállam az átültetés során
saját, horizontálisan meghatározott nemzeti fogalmára utalással veszi át, amit utóbb az
irányelv későbbi európai bírósági értelmezése miatt módosítani kényszerül. Ez a
közlemény szerint a nemzeti jog felaprózódását jelentheti.
2.3. A „jóhiszeműség” fogalma
A „jóhiszeműség” közösségi jogi tartalma a mai napig nem került megállapításra sem
a közösségi jogalkotó, sem az Európai Bíróság által. Nem véletlen tehát, hogy szinte
minden szerző említést tesz róla a magánjogi egységesítés kihívásairól szólva.369 A
„jóhiszeműség” fogalom nem csak pontos tartalmát, de megfelelő jelölését tekintve is
367

Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a
European Civil Code. European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, Legal
Affairs Series, JURI 103 EN 1999.
368
COM(2003)final 20. és 21. pontja.
369
Wilhelmsson, Blair-Brent, Benacchio, Chatillon, Moréteau, Auer, Van Gerven, Hesselink.
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kihívást jelent a közösségi jogi szabályozásnak, amely ugyanakkor nem tudja és nem
is akarja megkerülni azt. Magánjogi tárgyú irányelveken kívül a „jóhiszeműséget”
hagyományos

nemzetközi

jogi

értelemben

használják

a

közös

kül-

és

biztonságpolitika területén elfogadott egyes dokumentumok, valamint megjeleníti azt
jó néhány pénzügyi, illetve biztosítási témájú irányelv is.370 Ugyanakkor sem ezek,
sem a magánjogi irányelvek nem definiálják a fogalmat. Az 5. számú táblázat
szemlélteti, hogy magánjogi irányelvek a fogalmat hogyan használják.
A „jóhiszeműség” tartalmi megítélése önmagában, közösségi jogi kontextus nélkül is
problémás. Ahogy Földi András fogalmaz az elv kialakulását és fejlődését,
jogdogmatikai hátterét részletesen bemutató A jóhiszeműség és tisztesség elve című
tanulmányában: „kevés olyan jogi fogalmunk akad, amelyhez oly sok félreértés
kapcsolódik, mint éppen a jóhiszeműséghez.”371 Ennek, mint ahogy Földi András
bemutatja, a római jognak az a napjainkig ható tulajdonsága is az oka, hogy az a bona
fides kifejezést eltérő értelemben használta a kötelmi és a dologi jogban. A quidquid
klauzulában a kötelmi jogban objektív értelemben jelent meg, az adott jogviszonyban
elvárható korrektség zsinórmértékeként, míg a dologi jogban a mala fides
ellentéteként, ahol azt jelzi, hogy a jogellenes birtokos menthető tévedés miatt úgy
véli, hogy birtoklása jogszerű.372 Földi azt is jelzi, hogy a római jog nem törekedett a
kétféle, objektív és szubjektív jóhiszeműség elhatárolására, ez alapvetően az újkori
jogtudomány vívmánya, hangsúlyosságát pedig az is tükrözi, hogy a német nyelv
(Treu und Glauben - guter Glaube) és újabban a holland nyelv (goede trouw redelijkheid en billijkheid) is egyértelműen megkülönbözteti a kettőt. A kontinentális
jogokban tehát a római jogi „jóhiszeműség” fogalom élt tovább azzal, hogy nem
mindegyik jog ismeri el annak szétválasztását, és ezek közül is igen kevés, csupán
kettő az, amelyik ezt a kifejezések szintjén is tükrözi.

370

A 2004/72/EK irányelv 11. cikke a jóhiszemű jelentéstevő személy felelősségének kizárását említi.
Szintén a jóhiszemű jelentéstétellel kapcsolatos az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelv 17.
cikkének (2) bekezdée, valamint a 91/308/EGK irányelv 2001/97/EK irányelvvel módosított 9. cikke.
Jóhiszemű tulajdonszerzést említ a 2002/47/EK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének c) pontja. Az
irányelvek célkitűzésein túl, azok német változata egyértelműen megmutatja, hogy ezek esetében
szubjektív értelemben vett jóhiszeműségről (guter Glaube) van szó.
371
Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Bibliotheca Iuridica, Budapest, 2001, 5.
372
Földi, 7.
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Irányelv
86/653/EGK
irányelv373 3.
cikkének (1)
bekezdése, valamint
4. cikkének (1)
bekezdése
93/13/EGK
irányelv374 3.
cikkének (1)
bekezdése
97/7/EK375 irányelv 4.
cikkének (2)
bekezdése376
2005/29/EK
irányelv377 2.
cikkének h) pontja

373

Angol
… and act dutifully
and in good faith.

Francia
… et agir loyalement
et de bonne foi .

Német
…sich nach den
Geboten von Treu
und Glauben zu
verhalten

Olasz
…e agire con lealtà e
buona fede.

Holland
... van de principaal
en loyaal en te goeder
trouw te handelen

Magyar
…megfelelő
gondossággal és
jóhiszeműen eljárni

…contrary to the
requirement of good
faith…

... en dépit de
l'exigence de bonne
foi…

… entgegen dem
Gebot von Treu und
Glauben ….

malgrado il requisito
della buona fede,...

…in strijd met de
goede trouw, ...

….a jóhiszeműség
követelményével
ellentétben

…to the principles of
good faith in
commercial
transactions…
…general principle of
good faith in the
trader’s field of
activity…

…die Grundsatze der
Lauterkeit bei
Handelsgaschaften

…principes de
loyauté en matiere de
transactions
commerciales…
…au principe général
de bonne foi dans son
domaine d’activité…

…i principi di lealta
in materia di
transazioni
commerciales…
…al principio
generale della buona
fede nel settore di
attivta del
prodessionista…

…beginselen van
eerlijkheid bij
commerciele
transacties…
…het algemene
beginsel van goede
trouw in de sector van
de handelaar…

a kereskedelmi
tranzakciók terén a
jóhiszeműség elvére

…dem allgemeinen
Grundsatz von Treu
und Glauben…

…a jóhiszeműség
általános alapelvének
megfelelően, a
kereskedő
tevékenységi
körében…

86/653/EGK irányelv a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
93/13/EGK irányelv a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen kikötésekről
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A fogalommal kapcsolatban fontos még hangsúlyozni, hogy az angol jog nem,378 vagy
csak nagyon szűk körben, a biztosítási jog területén379 ismeri az objektív
„jóhiszeműség” fogalmát, bár Földi András utal rá, hogy az angol szerződési jog
rendelkezik olyan jogi megoldásokkal, amelyek összességében a kontinentális jogi
objektív „jóhiszeműséghez” hasonló elvárások érvényesülését kívánnák biztosítani
(piecemeal solutions). Az angol jogban a good faith kifejezés által jelölt fogalom – ha
egyáltalán, akkor – szubjektív értelemben szerepel: jóhiszeműen jár el az, aki
tisztességesen jár el, jóllehet gondatlan vagy ésszerűtlen volt fellépése.380 A fogalom
megítélésére utal még 1992-ben, tehát a good faith kifejezést az angol jogba nyelvileg
is átörökítő 93/13/EGK irányelvet átültető Regulation hatályba lépése előtt, Lord
Acknernek a Walford v. Miles ügyben381 tett nyilatkozata. Lord Acker úgy foglalt
állást a good faith angol szerződési jogban való hivatkozhatóságáról, hogy az legalább
annyira

kivitelezhetetlen

a

gyakorlatban,

mint

amennyire

alapjaiban

összeegyeztethetetlen a tárgyaló felek helyzetével.382 Ezen felül meg kell említeni,
hogy nem csak a common law, de a skandináv jog sem ismeri a „jóhiszeműségnek” a
kontinentális jogban többé-kevésbé kialakult fogalmát.383
A fogalom megítélését és közösségi jogi szerepét tovább árnyalja, hogy a
kontinentális jog egyes jogrendszerei maguk is más-más funkciót tulajdonítanak a
„jóhiszeműségnek” még a kötelmi jog rendszerén belül is.384 A kiegészítő funkció
mellett egyes jogokban megjelenik az értékelési vagy a korlátozó, illetve az egyes
jogrendszerekre speciálisan jellemző egyéb funkció is.
Kérdés, hogy a közösségi jogalkotó milyen értelemben használta magánjogi
irányelveiben a „jóhiszeműséget”. Howells az irányelvben használt good faith
fogalmat kifejezetten sajátos közösségi jogi fogalomnak és nem egyes tagállami
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jogokból származtatható importfogalomnak tekinti.385 Elfogadva azt, hogy a
közösségi jog „jóhiszeműség” fogalma valóban nem egy tagállami jogból átemelt
kifejezett és teljes import-fogalom, tartalmában, jogintézményi jellegében valamilyen
módon mégis kapcsolódnia kell a „jóhiszeműség” egyfajta közös magfogalmához
vagy legalábbis idomulnia kell egyfajta „jóhiszeműség” megközelítéshez. A fogalom
pontos tartalmának megragadása – ha ez esetben van ilyen – definíció hiányában pont
azért jelent kihívást, mert az egyes tagállami jogokban ugyan szinte kivétel nélkül
ismert, azonban a mögötte rejlő koncepcionális megközelítések igen eltérőek, sőt
nyelvi megjelenítése sem mentes a kihívásoktól. A szerződési jog területére eső vagy
azt érintő irányelvek szabályozási tárgyából és céljából kiindulva megállapítható,
legalábbis feltételezhető, hogy a „jóhiszeműséget” a közösségi jogalkotó mind a négy
irányelv esetében objektív értelemben használta. A 93/13/EGK irányelv esetében
Benacchio arra is felhívja a figyelmet, hogy a feltehetően objektív értelemben
használt „jóhiszeműség” fogalmát nyelvileg meglehetősen „szerencsétlenül” sikerült
megjeleníteni.386 Ez a kritikai észrevétel alapvetően arra vonatkozik, hogy az irányelv
angol változata azt a good faith kifejezést használja, aminek az angol jogban
egyértelműen inkább szubjektív jelentése van, míg a német változatból (Treu und
Glauben) az olvasható ki, hogy az irányelv a fogalomnak objektív értelmet kívánt
tulajdonítani.387 Ezzel szemben az irányelv olasz változata nem élt az objektívitásra
utaló nyelvi megjelenítés lehetőségével, és az olasz szerzők által hevesen kritizált
malgrado il requisito della buona fede fordulatot használja, ami inkább a szubjektív
értelemben vett „jóhiszeműségre” utal.388
Megvizsgálva a fenti táblázatban jelölt négy irányelvi helyet, látható, hogy ez a nyelvi
következetlenség nem csak önmagában, hanem az irányelvek egymáshoz való
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viszonyában is megáll. Valamennyi nyelvi változat közül a német törekszik leginkább
következetességre a német jogi terminológiában megszilárdult és egyértelműen az
objektív tartalomra utaló Treu und Glauben használatával. E tekintetben csak a
97/7/EK irányelv tér el a Lauterkeit használatával. Ennél az irányelvnél azonban
megfigyelhető,

hogy

lojális/tisztességes

az

angol

kifejezést

kivételével

használja

és

valamennyi
egyébként

nyelvi
kerüli

változat
az

a

objektív

„jóhiszeműség” jelölésére más esetben alkalmazott kifejezéseket. Az angol e helyen
továbbra is a good faith-t alkalmazza, ami félrevezetően hat.
Az irányelvek német nyelvű szövegének következetességét árnyalja azonban az
osztrák jog terminológiájának az a jellemzője, amire Földi András 2006-ban
megjelent cikke hívja fel a figyelmet, nevezetesen, hogy az osztrák polgári jog nem
használja az objektív „jóhiszeműség” jelölésére a Treu und Glauben kifejezést, hanem
a Redeligkeit (tisztességesség) kifejezést alkalmazza. Sőt, megközelítésében az
objektív és szubjektív „jóhiszeműség” sem válnak a német joghoz hasonlóan élesen el
egymástól.389 A nemzeti jogi különbségek okozta nyelvi törésvonalak az irányelvi
szövegeket is más megvilágításba helyezik.
Megfigyelhető továbbá, hogy a holland nyelvi változat még a későbbi (97-ben, sőt
2002-ben elfogadott) irányelvek esetében sem alkalmazza az új, kifejezetten az
objektív „jóhiszeműség” jelölésére kialakított kifejezését (redelijkheid en billijkheid),
hanem a közösségi szövegezés szintjén monista maradt, és a már említett 97/7/EK
irányelv kivételével minden esetben a goede trouw kifejezést szerepelteti.
Egyértelműen monista marad az irányelvek szintjén és kizárólag a bonne foi-t,
valamint a buona fede-t használja a francia és az olasz nyelv.
Érdemes külön kitérni az időben legelső, a 86/653/EGK irányelv szóhasználatára. A
kereskedelmi ügynökkel szemben elvárt magatartásnál megjelenik a „megfelelő
gondosság” zsinórmértéke. Ezt azonban a német változat nem jelöli külön, hanem
beletartozónak tekinti a Treu und Glauben körébe. Minden más nyelvi változat külön
lefordítja azt a dutifully, loyalement, con lealta, en loyaal szavakkal. Amennyiben a
közösségi jog a lojális, gondos, tisztességes eljárást az objektív „jóhiszeműség”
389
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részének tekinti – és a német változat szűkszavúsága okán jó alappal gondolhatjuk ezt
–,

felmerül kérdés, hogy a többi irányelv esetében nem kellett volna-e az egyes nyelvi

változatoknál külön megjeleníteni ezt az elvárást, ami egyúttal elkerülhetővé tette
volna az angol jog szubjektív good faith fogalmával való esetleges összemosást is.
Ennek kapcsán érdemes utalni arra, hogy a „jóhiszeműség” fogalma egyébként azok
közé a fogalmak közé tartozik, amelyek nem a közösségi jogban támasztottak először
nyelvi megfeleltetési vagy értelmezési kihívásokat. Az Unidroit szerződési elvei
kimondják, hogy a feleknek a szerződést jóhiszeműen eljárva kell végrehajtaniuk. Az
Unidroit a nyelvi megfeleltetést másként oldotta meg, mint a közösségi jog (ha ez
utóbbi esetében feltételezzük, hogy ugyanazt a „jóhiszeműség” fogalmat célozta, mint
az Unidroit). Az Unidroit a francia bonne foi német megfelelőjeként a Treu und
Glauben, olasz megfelelőjeként a bona fide kifejezést használja, az angol változatban
azonban a good faith and fair dealing kifejezést tartotta az előbbiekkel
egyenértékűnek és nem önmagában a good faith-t. Chatillon szerint ez a megfeleltetés
helyes, mert a kontinentális jogi „jóhiszeműségnek” ez az angol kifejezéssor
tekinthető a megfelelőjének. Chatillon azonban még arra is felhívja a figyelmet, hogy
az Unidroit elvek spanyol változata viszont helytelen, mert az valószínűleg az angol
tükörfordításaként született és lett „buona fe” helyett „buona fe y leoltad
negocial”.390 Chatillon-nak Földi András gondolatmenetét követve csak akkor állhat
meg a spanyol változat vonatkozásában megfogalmazott kritikája, ha a buona fe
önmagában képes a „jóhiszeműség” objektív értelmét kifejezni. Ellenkező esetben
szükséges a tisztességes tárgyalásra való hivatkozással való kiegészítés. Az Unidroit
angol nyelvi változatával kapcsolatban azonban felmerülhet ugyanaz a kérdés, mint az
azonos nyelvi megoldást javasoló Lando bizottsági megközelítés esetében. Ez a
probléma az, hogy ha az angol joggyakorlat, jogtudomány a kontinentális jogi
értelemben vett good faith fogalmát az open and fair dealing-gel azonosította, akkor
zavaróan hathat a fair dealing úgymond kétszeres szerepeltetése, egyszer a továbbra is
megjelenő good faith részeként, egyszer pedig a mellett.
Kérdés, hogy a közösségi jogalkotó (szövegező) helyesebben járt volna-e el, ha az
Unidroit-féle megfeleltetést végzi az angol szöveg esetében vagy, ha teljesen elhagyja
390
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a good faith kifejezés megjelenítését. Lehetőségként az is felmerülhet, hogy esetleg a
„jóhiszeműség” autonóm közösségi jogi fogalmát kívánta megteremteni a saját maga
által választott kifejezésekkel, aminek következtében a good faith kifejezés közösségi
jogi kontextusban az angol jogitól eltérő értelmet nyerne.
Az angol jog a 93/13/EGK irányelv átültetése során a copying out technikát követve,
érintetlenül hagyta az irányelvi kifejezést, és good faith-ként jelenítette meg a
„jóhiszeműség” fogalmát az Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation-ben. A
római jogi eredetű fogalomhoz egyébként nehézkesen viszonyuló Egyesült Királyság
azonban a jogalkalmazás szintjén is kénytelen volt kezelni az irányelvi harmonizáció
útján a common law-ba begyűrűzött good faith fogalmat. Ismételten hangsúlyozandó,
hogy az angol bíróságok nehéz helyzetben voltak, hiszen a fogalmat alapfogalomként
használó 93/13/EGK irányelv semmilyen kapaszkodót nem adott a fogalom tartalmára
nézve, a jogalkalmazók csak vélelmezhették, hogy a fogalom kontinentális jogi és
nem az angol jogban eleve szűk körben használt szubjektív értelmét kell alapul
venniük. Igaz erre figyelmeztette őket az érintett jogterület, amely egyértelműen
kötelmi jogi viszonyokat érintett.
A 93/13/EGK irányelv vonatkozó „jóhiszeműség” fogalmának nemzeti jogi
értelmezése kapcsán az angol bíróságok egyértelműen kontinentális jogi tartalmat
tulajdonítottak annak, illetve megpróbálták megtalálni e kontinentális jogi tartalomnak
a common law-beli funkcionálisan megfeleltethető megoldásait. A Director General of
Fair Trading v. First National Bank plc.391 ügyben az első fokon eljáró county court
kifejtette, hogy a good faith-t az irányelvi eredet okán nem szabad az angol jog
értelmében értelmezni, vagyis annak olyan tartalmat tulajdonítani, ami szerint az a
„tisztességtelenség hiányát” (absence of dishonesty) jelentse. A fogalmat kontinentális
jogi értelemben kell venni.392 A Court of Appeal pedig követte ezt az érvelési vonalat,
sőt kifejezetten felhívta a vonatkozó német jogszabályt, mint az irányelv inspirációs
forrását.393 A Lordok Háza elé került ügyben Lord Bingham és Lord Steyn az
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irányelvet átültető Regulation good faith fogalmát a fair and open dealing
követelményével azonosították, Lord Steyn kifejezetten objektív követelményként
azonosítva azt.394 Olvasatukban a fair dealing azt követeli meg, hogy az erősebb
gazdasági pozícióban lévő szerződő fél akár szándékosan, akár minden ilyen irányú
szándék nélkül, de ne szerezzen előnyt a fogyaztó kiszolgáltatottabb helyzetéből.
Az ügy többek között két fontosabb tanulsággal bír. Egyrészt felhívja a figyelmet arra,
hogy definiálatlanság esetében a nemzeti jogalkalmazó kiemelt szerephez juthat,
különösen annak fényében, mint ami jelen esetben is történt, hogy a fogalom
értelmezésének egyértelmű voltára hivatkozással, az eljáró bírói fórum nem kért
előzetes döntést az Európai Bíróságtól.395 Másrészt viszont az ügy azt is példázza,
hogy adott esetben a nemzeti jogalkalmazó a bírói hierarchia valamennyi szintjén el
tudta rendszertanilag helyezni a

számára egyébként egyértelműen idegen,

többszörösen importfogalomnak számító fogalmat. Ezzel részben eloszlatták Teubner
azon kételyeit, ami szerint az objektív jóhiszeműség elve nem fog működni és idegen
testként fog viselkedni az angol jogban, ahol a bírák nem fogják tudni értelmezni
azt.396 Fontos lehet azonban rámutatni arra, hogy míg a fogalom tartalmát a
másodfokú fórum annak eredeti, a közösségi jog szempontjából importjogi funkciója
alapján kívánta megállapítani, addig a Lordok Háza azonosítja azt már létező common
law-beli mechanizmusokkal. Lord Bingham például odáig elmegy érvelésében, hogy a
good faith se nem mesterséges, se nem szakfogalom, és nem is teljesen idegen a brit
jogászoktól.397
A fogalom ennek ellenére, bár formálisan az angol jog része és a jogalkalmazás
kénytelen-kelletlen használja is azt, nem vált az angol jog sajátjává. Az angol
magánjogi fejlődés legutóbbi iránya is azt az elvárást mutatja, hogy a tisztességtelen
szerződési feltételeket szabályozó két jogszabály egységesítése mellett az irányelvet
átültető rendelkezés ne tartalmazza az angol és skót jogászok számára idegen good
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faith-t. Ezt tartalmilag a common law-ban használt reasonableness és fairness
fogalmakkal kívánják az irányelv céljait figyelembe véve megvalósítani.398
Jóllehet az angol jog a good faith fogalomhoz való általános hozzáállását nem
változtatta meg radikálisan, a bírói joggyakorlat folyamatosan kénytelen azt kezelni,
hiszen a fogalom bekerült nemzeti jogába és azt adott esetben magánjogi felek
szerződéses feltételeik részeként is megjelenítették. Egy viszonylag újkeletű, a
Petromec Inc. v. Petroleo Brasileiro SA ügyben399 a Court of Appeal bírói úton
kikényszeríthetőnek találta egy szerződés azon rendelkezését, amely egy járulékos
kérdésben a felektől a jóhiszemben folytatott tárgyalást (negotiate in good faith) várta
el. Ez volt az az elvárás, amit a Lordok Háza a Walford ügyben korábban nem ismert
el, igaz a két ügy között nagyon fontos különbség, hogy ez utóbbi esetében a
szerződésnek nem is volt része ilyen kifejezett kötelezettség előírása. A fogalom
idegen jellegére azonban a Lordok háza 2004-ben ismét felhívta a figyelmet az R v.
Immigration Officer at Prague Airport ügyben400 – nem közösségi jogi vonatkozás
kapcsán, hanem a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény vonatkozásában –,
amelyben Lord Hope of Craighead így fogalmazott: a jogrendszerek között különbség
mutatkozik a tekintetben, hogy milyen mértékben és súllyal jelenik meg bennük a
római jogból származó good faith fogalom; a kontinentális jogok ezt az elvet
egyértelműen elismerik mint a szerződéses magatartást szabályozó elvet, a common
law viszont nem. Álláspontja szerint Angliában ma is az a megközelítés érvényesül,
hogy a tisztességtelenség kérdésének kezelésére továbbra is el kívánnak kerülni
mindennemű magasabb rendű elvhez való igazodást, és a piecemeal solutions
érvényesítését helyezik előtérbe.401

Utal továbbá arra, hogy a fogalom még a

kontinentális jogokban sem él teljes egészében önálló életet, hanem csak kiegészítő
elvként működhet, és ezért nemzetközi szerződések viszonylatában is ekként kell
értelmezni.
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A „jóhiszeműség” fogalmának nyelvi megfeleltetése mind az irányelv magyar nyelvű
változatának, mind annak átültetése tekintetében szült kritikákat. Vékás Lajos szerint
a 93/13/EGK irányelv „jóhiszeműség” fogalmát helyesen „jóhiszeműség és
tisztességesség” formájában kellett volna a magyar jogba átültetni.402 Arra hivatkozik,
hogy a „jóhiszeműség” a magyar jogi nyelvben elsősorban a dologi jogban
alkalmazott szubjektív értelmű terminus, ami a jogellenes állapotban lévő személyek e
jogellenes helyzethez való viszonyulását kifejező kategória. Vékás Lajos álláspontját
Földi András is megerősíti, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy az objektív
„jóhiszeműséget” a magyar jog az 1991. évi XVI. törvénnyel a „jóhiszeműség és a
tisztesség” ikerfogalommal képezte le, aminek elemeit nem lehet és nem szabad
szétválasztani.403 Ezért ő sem tartotta helytállónak a Ptk. 209/B.§-ában az objektív
jóhiszeműség „jóhiszeműség” formájában való megjelenítését.404
Kérdéses azonban, hogy ez a megállapítás kihat-e az irányelv szövegére, vagyis, hogy
az irányelv magyar nyelvű változatában eleve a „jóhiszeműség és tisztesség”
kifejezéspárt kellett volna-e alkalmazni. Földi András szerint igen. Érveit alapvetően
elfogadva azonban két szempont merül fel, ami alátámaszthatja a jelenlegi változat
megtartását. Az egyik gyakorlatilag azonos az angol nyelvi változatnál felvetettel,
vagyis, hogy közösségi jogi kontextusban az irányelv magyar nyelvű változatában
szereplő „jóhiszeműség” kifejezés alatt az objektív tartalmú jóhiszeműség értendő. A
good faith esetében is működhetett ez, holott ott a kifejezés szubjektív kötöttségei
sokkal erősebbek voltak, mint a magyar jogban. Ráadásul a „jóhiszeműség” irányelvi
objektív értelmét csak vélelmezik az elemzők és jogalkalmazók, ehhez is elsősorban a
német nyelvi változatra hivatkozva, amelyik bár e tekintetben egyértelműbbnek tűnik,
de egyenértékű a többivel, így a bizonytalan tartalmú angollal is. A valóban
meghatározó az, hogy a magyar jogba történő átültetés, átfordítás szintjén
kategorizálható-e egyértelműen az irányelv „jóhiszeműség” fogalma.
A másik szempont azt veti fel, hogy vajon az objektív „jóhiszeműség” magyar
magánjogi megfelelője olyan szétválaszthatatlan összenőtt kifejezéspár-e, mint német
402

Vékás, 45.
Földi 2001, 93.
404
A Ptk. 1997-ben módosult azzal a célzattal, hogy a 93/13/EGK irányelv törvényi szabályozást
igénylő rendelkezéseit átültesse. Ide tartozott a tisztességtelen szerződési feltétel fogalmának
meghatározása.
403

166

társa. A Ptk. 2006. évi III. törvénnyel történt módosításáig a magyar jog a normatív
szabályozás szintjén e tekintetben bizonytalanságot sugallt. Az uralkodó nézettel és az
1991-es recepcióval szemben számos szerző külön elemezte a Ptk. 4.§
„jóhiszeműség” és „tisztesség” fogalmát.405 Ezt a megközelítést erősíthette, hogy
2006-ig a Ptk. 4.§-a mindkét kifejezés előtt használta a határozott névelőt, ami
valóban a kifejezések fogalmi önállóságának látszatát keltette. Ebből az következik,
hogy bár valóban helyesebb és jogi megoldás szempontjából tisztább lett volna a
„jóhiszeműség és tisztesség” használata az irányelv magyar nyelvű szövegében, a
magyar nyelv még lehet, hogy elbírja (legalábbis a 2006-os koncepcionális váltásig
feltehetően elbírta) a „jóhiszeműség” kifejezés objektív tartalmú irányelvi használatát
A kérdés megközelíthető a holland példa felől is, amelyik az irányelvben nem
használja a „jóhiszeműség és tisztesség” kifejezésünknek megfelelő holland
kifejezést, hanem a közösségi jogi szinten definiálatlan fogalmat a semlegesebb és
talán szándékosan pontatlanabb „jóhiszeműség” holland megfelelőjével jelöli, és a
belső jogilag egyértelműen kategorizáló kifejezéspárt csak az átültetés szintjén
használja. Ez a megoldás valójában az irányelv – nemzeti jogszabály közötti nyelven
belüli fordítás iskolapéldáját mutatja.
A magyar jog a 2006. évi III. törvénnyel próbált meg terminológiai szempontból
rendet teremteni a jóhiszeműség objektív és szubjektív értelmezése között, amikor
módosította a Ptk.-nak az általános szerződési feltételekre, a szerződési feltételek
tisztességtelenségére vonatkozó részeit. Ennek következtében az új 209.§ már „a
jóhiszeműség és tisztesség” kifejezéspárt használja az irányelvi „jóhiszeműség”
fogalom leképezésére. Ennek mentén tehát már tudatos közösségi jog – nemzeti jog
közötti fordítás történt, ahol a magyar jogalkotó immár elkötelezetten az objektív és
szubjektív bona fides fogalom nyelvi megkülönböztetése mellett tette le a voksot. A
fogalmi egyértelműsítés végett, ugyanilyen megfontolásból egyúttal módosult a Ptk.
4.§-a is. A módosított törvényszöveg egy szemlátomást aprócska, de koncepcionálisan
jelentős változást tartalmaz: „a jóhiszeműség és a tisztesség” szövegrész második
határozott

névelőjét

elhagyta,

aminek

következtében

ténylegesen

összenőtt

kifejezéspárrá alakította az eddig mesterségesen szétválasztott két kifejezést.
405

Földi 2001, 92.
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A kérdést korábban is behatóan tanulmányozó Földi András a Ptk. módosításának e
terminológiai vonatkozását 2006-os cikkében alapvetően üdvözli, és a jogdogmatikai
tisztaság

irányába

való

elmozdulásnak

tekinti

azt.

Az

objektív-szubjektív

jóhiszeműség fogalom határainak és egyáltalán kategóriáinak bizonytalanságait
azonban nem tartja elhanyagolhatónak a jövőre nézve sem. Figyelmeztet tehát a
terminológiai tisztázottságban testet öltő veszélyekre is, amikor úgy foglal állást, hogy
„…az objektív és a szubjektív jóhiszeműség közötti különbség jelentőségét majdnem
olyan súlyos hiba lenne eltúlozni, mint e disztinkciót ignorálni.”406
Végül érdemes utalni arra, hogy a Lando bizottság a Principles of European Contract
Law című 1995. évi munkájában már „good faith and fair dealing” formájában jelöli
a „jóhiszeműséget”407, és Földi András szerint meglehetősen ellentmondásosan nem
szétválaszthatatlan kifejezéspárnak tekinti azokat, hanem egyenként (legalábbis
egyenként is) elemzi mindkettőt, az elsőt a szubjektív fogalomhoz közelebb eső, a
másodikat pedig objektív értelemben használva, viszont mind a kettőt egyenként úgy
határozza meg, mint a Treu und Glauben megfelelőit.408 Ez a megoldás különösen
akkor tűnik ellenmondásosnak, ha figyelembe vesszük, hogy a First National Bank
ügyben a Lordok Háza a good faith fogalmat azonosította a fair dealing
követelményével, kiegészítve azt az openness elvárással, vagyis fennáll a fogalmi
megkettőződésnek az Unidroit elvek esetében már említett veszélye.
Úgy tűnik tehát, hogy a Lando bizottság következtetései sem feltétlenül vezetnek a
közösségi jog rendszerében teljesen egyértelmű megoldásra, bár elvitathatatlan
előnyük, hogy az Unidroit megoldásához nyúlnak. Ez pedig felveti a Hesselink által
hangoztatott azon álláspontnak a megfontolását, amely szerint az egységesedő európai
magánjognak nem is feltétlenül kellene egy általános és horizontális tartalmú good
faith fogalommal rendelkeznie, hanem a fogalom tartalmát a nemzeti jogalkalmazás
számára nyitva kellene hagyni, adott esetben magának a kifejezésnek az elhagyásával
együtt.409

406

Földi 2005, 236.
PECL Art. 1:201
408
Földi 2001, 71., illetve lásd a Principels of European Contract Law kommentárja, 115.
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3. A Bizottság a magánjogi egységesítésről és annak nyelvi vonatkozásairól
3.1. A „Common Core” projekt és a Lando bizottság munkája
A Bizottság egységes szerződési jogra vonatkozó közleményeit időben mintegy tíz
évvel megelőzte a tagállami magánjogok közös vonásait, magját felderíteni kívánó
kutatási kezdeményezés, a Comon Core Project. A kutatás a trentói egyetem
szervezésében Ugo Mattei és Mauro Bussani professzorok szervezésében folyt és
folyik. A trentói projekt alapvetően összehasonlító jogi tudományos munka, amelynek
célja Európa magánjogi térképének megrajzolása. A projekt saját célkitűzései szerint
nem kíván jogalkotási javaslatokat adni, vagy az egységesítés irányába terelni a
jogfejlődést, de felvállaltan segítségként kíván szolgálni az ilyen folyamatokhoz.410
A „jogi térkép” rajzolói maguk is úgy nyilatkoznak, hogy munkájuk során nem
hagyhatják

figyelmen

megfeleltethető

kívül

kifejezésekből

a

fogalmi

eltéréseket,

a

nyelvileg

következő

félrevezető

fogalmi

könnyen

asszociációkat

(criptotipes). A common core kezdeményezés jellemzőit ismertetve Mattei maga is
utal Sacco-ra, amikor azt mondja, hogy a kezdeményezés módszertanának meg kell
tudnia különböztetni a jogi összetevők között a leíró összetevőt (descriptive formant),
vagyis magát az előírást és annak gyakorlati érvényesülését (operational rule).
Álláspontjuk szerint ugyanis a gyakorlati érvényesülés adja annak tényleges tartalmát.
A common core kezdeményezés felvállaltan követni kívánja Sacco jogi összetevőkre
vonatkozó elképzeléseit és azt módszertanaként határozza meg.411 Mint az európai
magánjogi egységesítést tudományos alapon támogatni kívánó, de azt önmagában
nem létrehozó kezdeményezés, tagadja, hogy a jogi megoldásokra vonatkozó közös
fogalmak hiánya feltétlenül akadálya lenne a közös magánjogi szabályozásnak. Ezt
azzal támasztják alá, hogy az egyes, egymástól eltérő tagállami szabályok sok esetben
ugyanúgy vagy hasonlóan érvényesülnek a gyakorlatban. A konkrét jogi jelenségek
mögött tehát nem csupán az előírás áll, hanem azt – és ezáltal az egyes jogi fogalmak
tényleges tartalmát – számos jogi összetevő határozza meg. Ilyenek Sacco szerint – és
a kezdeményezés is ezek vizsgálatából indul ki –, a szabály gyakorlati érvényesülése
(operational rule), a leíró összetevők (descriptive formants), mint a jogalkotói
410
411

Mattei professzor beszéde a Trento Common Core Project konferencia első, 1995. évi ülésén.
http://www.jus.unitn.it/dsg/common-core/approach.html
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szándék, valamint a metajogi összetevők (metalegal formants), mint például az adott
jogi megoldást befolyásoló társadalmi, gazdasági tényezők. A common core
megközelítés szerint a jogi összetevők módszerével vizsgált tagállami jogi
megoldások sokkal nagyobb konvergenciát mutatnak, mint az a szabályok formális
vizsgálata alapján látszik. E tekintetben azonban arról nincs szó, hogy az adott esetben
közös nevezőre hozható tagállami jogi megoldások milyen nyelvi kihívásokat, a
nemzeti joggal való interferencia esetében milyen problémákat vagy fogalmi
torzulásokat jelenthetnek.
Az európai magánjogi egységesítést alapvetően ellenző Legrand szerint a common
core megközelítés erőltetetett konvergenciát keres, és olyan közös pontokat mutat ki,
amelyek valójában nem léteznek.412 Fletcher pedig még messzebb megy kritikájában.
Szerinte a common core projekt elnyomja a különbözőségeket azon elképzelések és
érvek feláldozásával, amelyek a jogot az emberi intellektus méltó alkotásává teszik.413
A common core kezdeményezés egyértelműen el kívánja határolni magát a Lando
Bizottság munkájától. Saját bevallása szerint az európai szerződési jog közös elveinek
kidolgozását célzó projektekhez képest szkeptikusabb és semlegesebb, célja csupán a
lehető legpontosabb képet festeni az európai jogrendszerek jogi megoldásairól. A
hivatkozott projekteknek ugyanis egyfajta nem szkeptikus megközelítésből kell
kiindulniuk, amikor az értékelésüket, elemzésüket egyúttal közös megoldás is ki kell
egészítse, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy egyes nem jelentéktelen
megoldásbeli ellentétek fenntartása indokolt lehet-e.
A dán magánjogi professzor Ole Lando által vezetett úgynevezett Lando Bizottság,
amely Európai Szerződési Jogi Bizottság (Commission on European Contract Law)
néven működik, egyike volt azoknak az 1980-as években indult tudományos
kezdeményezéseknek, amelyek nem csak elemző, hanem kifejezetten javaslattevő
feladatot is el kívántak látni. Létét részben az Amerikai Egyesült Államok államainak
közös szabályait rögzítő restatement modell inspirálta, figyelemmel természetesen az
USA és az Unió jogegységesítési törekvései mögötti alapvető adottságbeli
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Legrand, 2002, 63.
Legrand idézi Fletchert, Legrand 2002, 66.
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különbségekre.414 E különbségek nem csak a kisebb koncepcionális eltérésekben
öltenek testet, hanem a két rendszer között fontos és meghatározó különbség, hogy az
USA restatement modellje nélkülözi a nyelvi sokféleséget. A kezdeményezés célja az
európai szerződési jog közös elveinek kidolgozása volt, amelynek általános részére
vonatkozó javaslatát 1995-ben tette le a bizottság, Principles of European Contract
Law címmel. Ennek további részei 1999-ben és 2002-ben jelentek meg. E bizottság
mellett kifejezetten az európai polgári törvénykönyv létrehozásának esélyeit vizsgálja
az 1999-ben alakult, von Bar által vezetett Európai Polgári Törvénykönyv
Munkacsoport, amelynek a vizsgálódásai már a szerződési jognál szélesebb körre
terjednek ki. A munkacsoport a Lando Bizottságból nőtt ki és egyúttal annak
munkamódszerét követi.415 A munkacsoport, céljai meghatározása között külön
említést tesz a terminológiai problémáról. Hangsúlyozza, hogy úgy kíván javaslatokat
tenni közös megoldásokra, hogy egyúttal leküzdje a tagállami jogrendszerek közötti
tényleges és terminológiai különbségeket. A von Bar által vezetett munkacsoport
meggyőződéseként vallja egyébként, hogy az európai magánjogi egységesítésének
tisztán tudományos alapon, akár mögöttes politikai célok nélkül és felhatalmazás
hiányában is végbe kell tudni mennie.416 Ennek mentén a Bizottságnak az európai
szerződési jogra vonatkozó 2004. évi közleményét értékelve már bizonyos mértékig
kritikus hangot is üt meg Bar a Bizottsággal szemben, amikor is a tudományos szféra
bevonásának háttérbe szorulását érzékeli a gazdasági élet szereplőivel szemben.
Ezek a kezdeményezések – bár más indíttatásúak mint a common core projekt –
szintén építenek a közös tagállami pontokra, elemekre, céljuk azonban elsősorban
konkrét, az esetlegesen létrejövő Európai Polgári Törvénykönyvbe átemelhető
szabályozási javaslatok kidolgozása. A Pierre Legrand által képviselt általános
szkepszis mellett a Lando Bizottság kezdeményezését és az ehhez hasonló más
kezdeményezéseket többek között olyan kritika is érte, hogy azok a közös mag
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felkutatásánál és erre épülően a javaslataik meghatározásánál figyelmen kívül hagyják
az észak- és közép-európai jogrendszereket, jogi hagyományokat.417
A Lando Bizottság Principles of European Contract Law (PECL) munkája egyébként
kevés fogalmat definiál. Csak azok esetében teszi ezt meg, amelyek megítélését
kifejezetten problémásnak tartja. A hat, egyértelműen meghatározott fogalom a 3.
szakasz Terminolgy and Other Provisions címe alatt Meanings of Terms alcímen
szerepel. Ezek az „aktus” (act), a „bíróság” (court), a „szándékos cselekmény”
(intentional act), a „nem teljesítés” (non-performance), a „meghatározó” (material),
az „írásbeli nyilatkozat” (material statement). A PECL tehát nem definíciók útján
kívánja pontosítani fogalmait, a PECL által használt fogalmak tartalmát a tényleges
szabályokból kell levezetni.418 E tekintetben megközelítésében hasonló az Unidroit
Alapelvekhez, amelyek szintén a tényleges szabályok körében, sok esetben csak
azokból levezethetően adják meg az alapvető fogalmak tartalmát.419 A dokumentum
egyértelmű szabályokat igyekszik adni, az egyes nemzeti jogokhoz köthető fogalmak
használatának elhagyásával,420 és kevéssé helyezi a hangsúlyt a terminológiai
egyértelműsítés rövid meghatározások útján való elérésére. Az elveket kísérő
„megjegyzések” (comments), illetve az összehasonlító „jegyzetek” (notes) célja
kifejezetten az, hogy használhatóvá tegyék az elvek alkalmazását az egyes tagállami
jogok közötti megfeleltetés, kapcsolat kimutatásával.421 E tekintetben alapvetően eltér
az Unidroit Alapelvektől, amelyek az összehasonlíthatóságot szolgáló kommentárokat
nem tartalmaznak. A PECL tehát funkcionális, gyakorlati és összehasonlító jogi alapú
megfeleltetést kíván nyújtani. Az elvek értelmezésével kapcsolatban 1:106 cikke alatt
felhívja a figyelmet az egységes alkalmazás érdekében a teleológikus értelmezés
szükségességére.
417
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Említés szintjén érdemes még utalni más olyan tudományos kezdeményezésekre,
amelyek

az

európai

szerződési

jog

vagy

tágabb

értelemben

magánjog

megteremtésének lehetőségeit vizsgálják tudományos kutatások keretében. A
szerződési jog tekintetében ilyen az úgynevzetett Gandolfi Csoport (Academy of
European Private Lawyers), illetve a biztosítási joggal és a szerződésen kívül okozott
kárért való felelősséggel foglalkozik a Jaap Spier vezette csoport. Kifejezetten a
hatályos közösségi jog magánjogi vonatkozását vizsgálja az úgynevezett Acquis
Group, hivatalos nevén European Research Group on Existing EC Private Law.
Ennek a kutatásnak a leágazása az, a fentebb már bemutatott és e dolgozat tárgya
szempontjából releváns kutatási projekt a torinói egyetemen, amelyik a közösségi
szerződési jog (magánjog) terminológiáját tanulmányozza.
3.2. A Bizottság közleményei az egységes szerződési jogról
A Bizottság 2001 óta bocsát ki közleményeket, a magánjog európai szintű
egységesítésével kapcsolatosan, mindenek előtt pedig a részben már harmonizált
szerződési jogi vonatkozások tekintetében. Eddig három ilyen közlemény született,
egy 2001-ben, egy 2003-ban, egy pedig 2004-ben. Az időben későbbi közlemények
igyekeztek a korábbi közleményekben foglaltakra tett észrevételeket feldolgozni, azok
tanulságait megjeleníteni.
A közlemények közös vonása, hogy a terminológiai, fogalmi inkonzisztencia,
valamint az egységes közösségi jogi terminológia hiánya valamennyiben szerepelnek
a kezelendő problémák között, sőt az időben legutolsó közlemény common frame of
reference javaslatában ez a kérdéskör kiemelt szerephez is jut.
A 2001-es közlemény422, amely Az egységes szerződési jogról címet viseli, a
terminológiai problémát a közösségi jog egységességének követelménye körében
kezeli 3.3. fejezete alatt. A közlemény felhívja a figyelmet az elvont fogalmak
(abstract terms(!)423) közösségi jogban való megjelenítésének veszélyére. Erről így
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nyilatkozik: „az elvont fogalmak adott esetben olyan jogi fogalmakat jelenítenek meg,
amelyekre az egyes nemzeti jogok eltérő szabályokat írnak elő”.424
A közlemény nem tartja kivitelezhetőnek, hogy minden, az irányelvek által használt
terminus horizontális tartalmú legyen, vagyis hogy minden esetben ugyanazt a
tartalmat fedje le. Álláspontja szerint a terminusok mögötti fogalmi eltérések a
különböző szabályozott kérdések tekintetében eltérőek lehetnek. Kiemeli azonban,
hogy a nem indokolható eltéréseket ki kell küszöbölni.425 A közösségi jog szintjén
jelentkező, alapvetően egyes irányelvek közötti fogalmi eltérések mellett nem hagyja
figyelmen kívül az elvont fogalmak használatának nemzeti jogra gyakorolt hatását
sem. Ez abból a szempontból jelent a közlemény olvasatában is problémát, hogy a
közösségi jog által használt elvont fogalmakat a nemzeti jog a saját fogalmiságának
megfelelő tartalommal tölti meg. Ezek pedig egyik tagállamról a másikra eltérhetnek
egymástól.426 A közösségi jog által használt elvont fogalmak horizontális
definiáltságát a közlemény ha nem is általánosan, de legalább meghatározott vagy
kapcsolódó területeken kívánatosnak tartja. Kitér arra is, hogy ez a jellegű probléma
nemcsak a szerződési jogot, hanem egyes gazdasági szektorok, így a pénzügyi szektor
közösségi szabályozását is érinti.
A fogalmi átláthatóság kérdése tehát már az első bizottsági közleményben
kellőképpen megfogalmazódott, és annak valamennyi vonatkozása legalább a
problémafelvetés szintjén említésre került. A fogalmi egyértelműség a szerződési jog
és később a közösségi léptékű magánjog esetleges továbbfejlesztésének előkérdése. A
közlemény által felvázolt négy, adott esetben egymással kombinálható, a szerződési
jogra vonatkozó megoldási lehetőség közül több is alapvetően igényli a fogalmi
átláthatóságot. Különösen ide tartozik a második megoldási lehetőség, amelyik bár
kifejezetten nem utal ismételten a fogalmi aspektus jelentőségére, a szerződési jog
egyes területein közös elvek meghatározását tartja kívánatosnak. Ez a megoldási út
gyakorlatilag a common core kezdeményezés eredményeiből kiindulva képzelné el a
szerződési jog továbbfejlesztését. Ez az USA jogából kölcsönzött, de az európai
magánjogi egységesítésről értekezők körében is gyakran használt restatement
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módszert jelenti, ami a közös megoldások kodifikálásában ölt testet. Ezen felül a
közlemény által vázolt harmadik megoldási lehetőség is, amelyik a jogi szabályozás
minőségének fejlesztését célozza, olyan, mint amelynek előfeltétele az egyértelmű
fogalmiság.
A 2001. évi közleményt a Lando bizottság és a von Bar munkacsoport közös, 68
oldalas

jelentésben

elemezte.427

Ebben,

a

szerződési

jogokban

fellelhető

koncepcionális eltérések hangsúlyozása mellett, több helyen kitérnek a terminológiai
vonatkozásokra. Felhívják a figyelmet arra, hogy a restatement módszer következetes
kidolgozása és alkalmazása segítheti a konzisztens terminológia kialakulását.428 A
jelentés 83. pontja már kifejezetten a magánjogi egységesítés egyik fő kihívásaként
azonosítja a terminológiai egységesítést a szektorális megközelítés átfogó, általános
megközelítéssel való felváltása mellett. Ezt megerősíti a 86. pont, amely kiemelt
következtetésként azt tartalmazza, hogy „a teljes közösségi magánjog sikeressége
attól függ, hogy sikerül-e visszatérni egy egységes terminológiához és azt sikerül-e
hasznosítani.” Az értékelők szerint a Bizottság közleményében helyesen ismerte fel
ennek igényét.
A jelentés megfogalmazói ez idő tájt még annak a reményüknek adnak hangot, hogy a
Bizottság a széles és nem szűk értelemben vett szerződési jog viszonylatában kíván
fellépni, sőt kezelni fogja azokat az aspektusokat is, amelyeket a szerződési jog a
tagállami tulajdonjogi rendszerekre gyakorol.429 A Bizottság széles értelmet sugalló
értelmezése tekintetében érdekes nyelvi-megfeleltetési vonatkozásokat vet fel a
jelentésnek az a megjegyzése, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a közlemény
holland nyelvű változata eleve szélesebb értelmet sejtető megfogalmazást, „szerződési
jog” helyett „kötelmi jogot” (verbintenissenrecht) használ.430
A gyakorlat tapasztalataira támaszkodva, külön kitér a jelentés arra a problémára, ami
a kereskedelmi szerződések gyakran angol nyelven történő megfogalmazásából fakad
427
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olyan esetekben, amikor egyébként az angol nyelven megírt szerződés olyan jogot köt
ki, ami hivatalos formában nem angol nyelven jelenik meg, például a francia vagy
német jogot. Az ilyen szerződések értelmezése a felek közötti viszonyban használt
szerződéses nyelv, valamint az alkalmazandó jog nyelve közötti eltérés miatt gyakran
feloldhatatlan ellentétekhez, problémákhoz vezet mind a felek közötti relációban,
mind az esetleges jogviták során eljáró jogalkalmazó számára.431
A 2003-as közlemény már konkrét cselekvési tervet tartalmaz, ami címében is
megjelenik: Cselekvési terv az egységesebb szerződési jogért.432 A közlemény a
fogalmi problémakört részletesebben kezeli, ami részben annak is tudható be, hogy a
két közlemény kibocsátása közötti időszakban megszületett az ítélet a Leitner ügyben.
Nem véletlen, hogy a második közlemény már két teljes pontot szentel a kérdésnek.
Bár az eltérő definiáltság problémakörébe tartozóan jelentős fogalmi vonatkozásokkal
bír, a közlemény nem kifejezetten fogalmi kérdésként, hanem szabályozási,
megközelítésbeli eltérés okozta problémaként kezeli az „elállási jog” más-más
tartalmi szabályozását a 85/577/EGK, a 94/47/EK, a 97/7/EK, valamint a 2002/65/EK
irányelvekben. Ugyan a közlemény erre nem utal, de „az elállási jog” szabályozása
terminológiai kérdéseket is felvet, mert az érintett irányelvek szóhasználata is
különböző.433
A 2003-as közlemény 18. pontjában hozza fel ismét az elvont fogalmak közösségi
jogszabályokban való megjelenítésével kapcsolatos problémákat. Az egyáltalán nem
vagy éppen hogy túl tágan definiált, elvont fogalmak között a „kár” fogalom mellett a
közleményben a „szerződés”, a „méltányos díjazás”, a „visszaélésszerű használat”
valamint a „tartós adathordozó” fogalmai kerülnek külön említésre.
A közleményben az átültetés során felmerülő problémák között megjelenik az egyes
nemzeti jogrendszerek számára idegen fogalmak közösségi jogi használata. A
tisztességtelen

szerződési

feltételekről

szóló

93/13/EGK

irányelv

egyesült

királyságbeli átültetésével a közlemény egyértelműen a „jóhiszeműség” okozta
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kihívásokra gondolhatott, de utal emellett a kereskedelmi ügynöki irányelv
„kompenzáció” fogalmára is.
A 2003-as közlemény már a szerződési jog továbbfejlesztésére irányuló megoldások
között is kiemelt szerepet szán a fogalmi egyértelműsítésnek. A közlemény alapján
vázolt, még homályos tartalmú közös referenciakeret (common frame of reference) a
közlemény szerint az európai szerződési jog területén egységes elveket és
terminológiát hozna létre. A közös referenciakeret (a továbbiakban a valamennyi
nyelven használt szokásos rövidítés szerint: CFR) alapvetően európai szintű modellszabályokat jelentene a szerződési jog területén. Ez a keret nyújtana segítséget többek
között és elsősorban a Bizottság jövőbeni jogalkotó munkájához. A 2003-as
közlemény e tekintetben alapvető szemléletváltást tükröz, amennyiben már nem vagy
nem feltétlenül a 90-es évek elején hangoztatott, a tagállami magánjogok közös
pontjait, közös magját hangsúlyozó és kutató common core megközelítést követi,
hanem a lehető legjobb megoldást javasolja egy adott szabályozási kérdésre.434 Ez
nem azt jelenti, hogy közös nevezőt ne lehetne keresni, a közös mag ne játszana
szerepet a további egységesítés során, de mindenképpen megállapítható, hogy elveszti
kizárólagosságát. A CFR a közlemény 62. pontja szerint az alkalmazandó
terminológia tekintetében is kínálna „legjobb” javaslatokat, ebbe körbe a tartoznának
a közlemény szerint az olyan elvont fogalmak, mint a „szerződés” és a „kár”
meghatározása. A CFR tehát nem csak legjobb szabályozási megoldásokat kínál,
hanem terminológiai következetességet is kezdeményez, igaz, a magánjogi
harmonizáció terminológiai vonatkozásai kapcsán már klasszikusként emlegetett fenti
két fogalmon túl egyéb fogalmak meghatározatlanságára nem utal. Így az sem derül
ki, hogy milyen mértékű és hatókörű lenne a fogalmi tisztázás: csak a szerződési jog
magterületének fogalmaira, azok közül is csak az alapfogalmakra vonatkozna, vagy
szélesebb kört ölelne át. A további harmonizáció szempontjából ugyanis mindez nem
közömbös, hanem koncepcionális kérdés.435
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A jogtudomány képviselői közül a 2003. évi közleményt követően többen hangot
adtak csalódottságuknak, elsősorban a Bizottság önjáró és a tudományos szféra eddigi
hozzájárulását háttérbe szorító megközelítése miatt. Maga Mattei is szkeptikusan ír a
címében is beszédes Basics first please. A Critique of some Recent Priorities Shown
by the Commission’s Action Plan című tanulmányában. A Bizottság megközelítését
alapvetően átgondolatlannak, az európai kultúrákat és a tudomány következtetéseit
figyelmen kívül hagyónak tartja, és fő hiányosságaként azt jelöli meg, hogy az csak
kevés számú, elsősorban a „nagy” jogrendszerek megoldásaiból merít, nem
érvényesíti a jogösszehasonlítás módszerét széles körben436. Hesselink szerint a 2003as bizottsági közlemény már egyértelmű irányvonalbeli elkötelezettséget mutat. Úgy
véli, hogy a Bizottság egyértelműen a kontinentális jogi, különösen német jogi
hagyományok mellett tette le a voksát, ami a common law hagyományok és
fogalmiság európai térnyerésének lehetőségeit csökkenti.437
A Bizottság harmadik, 2004-es közleménye Az európai szerződési jog és a közösségi
vívmányok tekintetében követendő útról címet viseli.438 A közlemény gyakorlatilag a
CFR gondolatát viszi és fejleszti tovább. Ennek az is oka, hogy mind az Európai
Parlament, mind a Tanács üdvözölték a CFR-re vonatkozó elgondolásokat. A 2004-es
közleményben a CFR által megoldandó problémák között első helyen szerepel a nem,
vagy túlságosan tágan definiált elvont fogalmak használatának kérdése. Ez a
közlemény már világosan a „legjobb megoldás” megközelítés mellett kötelezi el
magát, amikor így fogalmaz: „A CFR a közösségi vívmányokból és a tagállamok
jogrendjében található legjobb megoldásokból kiindulva világosan meghatározza a
jogi

szakkifejezéseket,

valamint

a

szerződési jog alapelveit és

koherens

mintaszabályait”.
Az egységes terminológia a CFR egyik összetevője lenne. Ez, a CFR tervezett
rendszerében az alapelveket követően és a konkrét szabályok előtt, a második
összetevőt jelenti. Súlya azonban a közlemények egyikében sincs részletesen kifejtve.
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A 2003-as közleményt elemezve, Hesselink azt hangsúlyozza, hogy a közlemény
alapján nem világos, hogy mi is a CFR valójában: egyfajta terminológiai jegyzék vagy
közös jogi szótár-e, és megoldásait, az úgynevezett „legjobb megoldásokat”,
amelyekkel az egységesített kifejezéseket tartalommal megtölti, honnan meríti.439 Von
Bar kifejezetten utal arra, hogy miután a Bizottság kifejtette a CFR-re vonatkozó
elképzeléseit, voltak olyan értelmezések, amelyek azt mindenek előtt egyfajta jogi
szótárnak képzelték vagy azt szerették volna, ha megmaradna azon a szinten.440
A CFR elképzelt felépítése és célja első látásra sok hasonlóságot mutat a PECL-lel.
A(z uniós szintű) szerződési jog főbb elveinek meghatározása és a területre vonatkozó
alapvető uniós szabályok felállítása tekintetében nem érzékelhető meghatározó
különbség a két szabályozási, értelmezési segédeszköz között. Hangsúlybeli
különbség azonban, hogy a CFR a konkrét szabályokból levezethető tartalmi
jellemzőkön túl, a szerződési jog fő fogalmainak rövid definícióját is tartalmazni
kívánja.441 Ennek keretében az sem tisztázott, hogy a CFR kínál-e majd a PECL-hez
hasonló olyan megjegyzéseket, kommentárokat, amelyek a dokumentumban használt
fogalmak tartalmi tisztázásához egyfajta összehasonlító jogi hátteret, sőt szemléletet
biztosítanak.442
A common core megközelítésnek a bizottsági közleményekben való visszaszorulása a
CFR-ben testet öltő „legjobb megoldás” javára egyúttal felveti a kérdést, hogy hogyan
érinti mindez az összehasonlító jogi tevékenység esetleges jövőbeli hasznosítását:
ugyanolyan fontos lesz-e a CFR keretében, mint a többi magánjogi egységesítési
kezdeményezésben, vagy háttérbe szorul. Számos összehasonlító jogásszal szemben
Grundmann ez utóbbit tartaná kívánatosnak.443 Álláspontja szerint a CFR-nek a már
létező acquis-ból, és nem a nemzeti megoldásokból kellene merítenie. Ezzel
kiiktatódhatnának az ő olvasatában akadályozó tényezőként megjelenő nemzeti
hagyományok, és a már kialakított irányelvi megoldások közül kellene válogatni.
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Vele szemben Bussani úgy véli, hogy az összehasonlító jogi megközelítés az
integratív, legjobb megoldásokat kereső megközelítésnek éppúgy sajátja, mint a
tagállami jogok megoldásairól pontos képet festeni kívánó common core
megközelítésnek: a módszer ugyanaz, csak a cél más.444
A jogtudománynak, az összehasonlító jognak a CFR kialakításában játszott szerepét
vizsgálva nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a 2004. évi közleményt
követően a Bizottság figyelme mintha inkább a vonatkozó szabályokkal érintett
gazdasági szereplők (stakeholders) aktívabb bevonása irányába mozdult volna el a
jogtudomány szereplői mellett, de azokat némiképp talán az eddigiekhez képest
háttérbe szorítva.445
Végezetül ki kell térni arra, hogy a CFR terminológiai vonatkozásait meghatározó
módon befolyásolhatja az a tény, hogy a CFR az elképzelések szerint jogilag nem
kötelező instrumentum lenne, ráadásul még kötelező erő esetén sem terjedne ki a
közösségi jog által nem érintett tagállami hatáskörbe tartozó területekre. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben a CFR megadná egy kérdéses fogalom tartalmát, és még ha azt ezt
követően a Bizottság következetesen alkalmazná is az európai szintű magánjogi
jogalkotásban, vagy a CFR alapján létrehozandó opcionális magánjogi kódex ilyen
előírását a felek ki is kötnék, e fogalommal párhuzamosan fennmaradna, de legalábbis
adott esetben fennmaradhatna a nemzeti jog közösségi jog által nem érintett területén
egy azonos kifejezés formájában megejelenő, de részben eltérő tartalmú nemzeti
fogalom. Hesselink ezért úgy fogalmaz, hogy a CFR alapján a közösségi jog - nemzeti
jog koherencia problémája (a terminológiai vonatkozásokat is beleértve) nem oldódik
meg, csak egy másik szintre tolódik át.446
Némileg ellentmondani látszik ennek az, hogy a CFR további céljai és hasznosítási
területei között nemcsak a jövőbeni közösségi jogszabályok szerepelnek, hanem
annak lehetősége is, hogy azokat a tagállami jogalkotó a közösségi jog átültetése
során figyelembe vegye, vagy a nemzeti jogalkalmazó háttérszabályként alkalmazza,
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illetve az Európai Bíróság értelmezési tevékenységéhez felhasználja. Ezek közül az
esetek közül különösen az első érdekes. Kérdéses ugyanis, hogy a javasolt megoldás
azt célozza-e, hogy a nemzeti jogalkotó csupán pontosan tudja értelmezni a fogalmat,
vagy egyúttal azt is, hogy a használt kifejezést is átvéve kiiktassa a közösségi jog nemzeti jog között fennálló átfordítási-értelmezési relációt, és a CFR fogalmai a
fogalmak és kifejezések szintjén is általánossá váljanak a tagállami nemzeti jogokban.
Talán ez is az egyik aspektusa annak, amiért Hugh Beale az egyébként feltehetően
opcionális eszközként megjelenő CFR-t veszélyesnek tartja, és a magánjogi
harmonizáció, egységesítés tekintetében óvatosságra intők számára egyfajta „trójai
faló”-ként jeleníti meg.447
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VII.

Az Európai Bíróság jogértelmező szerepének értékelése a közösségi jog

fogalmainak tartalmi meghatározása terén, különös tekintettel a fogalmak
soknyelvű negjelenítésének követelményére
A dolgozat az eddigiekben is igyekezett rámutatni arra, hogy az Európai Bíróságnak
kiemelt szerep jut a közösségi jog fogalmainak értelmezésében és ezáltal a közösségi
jogi autonómia fogalmi szinten való megjelenítésében, valamint az értelmezéssel
érintett fogalmak tartalmi alakításában. Ezt a jogkörét a számára az EK-Szerződés
alapján biztosított értelmezési monopólium alapján gyakorolja.
Az EK-Szerződés 220. cikke értelmében az Európai Bíróság jogosult a közösségi jog
értelmezésére. Ez a joga kizárólagos: a közösségi jog kötelező erejű és hivatalos
értelmezésére más intézmény vagy szerv sem uniós, sem tagállami szinten nem
jogosult. A Bíróság értelmezési monopóliumát legjellemzőbben az EK-Szerződés
234. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás keretében gyakorolja, bár közvetlen
keresetek esetében is kénytelen olykor értelmezési kérdésekbe bocsátkozni.
Az Európai Bíróság elé általában akkor kerül értelmezési kérdés, hogyha az érintett
közösségi joghely tartalma egyértelműen nem állapítható meg, az a rendelkezésekkel
érintettekben vagy a jogalkalmazókban kétségeket ébreszt, vagyis akkor, ha a
jogalkotó elmulasztotta vagy elkerülte a norma pontos, egyértelmű megfogalmazását.
Ez olyan esetekben fordul elő, amikor a jogalkotó nem tudott a jogalkotás
pillanatában minden, a jogi normával potenciálisan érintett élethelyzetet egyértelműen
a norma hatálya alá rendelni, vagy amikor – éppen az előre nem látható élethelyzetek
jövőbeli rendezése vagy a norma tartalmának bizonytalanságban tartásához fűződő
politikai érdek miatt – szándékosan alkalmazott általános, semleges, könnyen érthető,
de nehezen konkretizálható fogalmakat. A közösségi jogot pedig részben a nemzetek
közötti jogi kompromisszumokat tükröző előírások, részben meg a soknyelvűségből
következő fogalmi megfeleltetési akadályok okán, meghatározó módon jellemzik az
ilyen fogalmak. Az előző hat fejezet következtetései igyekeztek abba az irányba
mutatni, hogy a közösségi jogalkotót igen nagy felelősség terheli a megfelelő fogalom
kiválasztásában, annak tartalmi pontosítása és helyes nyelvi megjelenítése
tekintetében. Egyúttal arra is igyekeztek rámutatni, hogy ennek hiányában az európai
bírósági jogértelmezés által kijelölt út nemcsak az érintett jogi norma tartalma
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tekintetében helyezi a Bíróságot az utólagos jogalkotó szerepébe, de adott esetben
megkötheti a közösségi jogalkotó kezét a későbbi jogalkotásra nézve is. Erre a
legszemléletesebb példákat a fogyasztóvédelmi jog körében meghozott ítéletek adták.
A III. fejezetben bemutatott ítélkezési gyakorlat alapján egyértelműen látható volt,
hogy a Bíróság a közösségi jog fogalmi autonómiáját a közösségi jog egységes
értelmezése egyik sarokkövének tekinti. És bár következtetései előre meg nem
jósolhatók, hiszen az egyes kifejezések közösségi jogi jelentésének kibontásakor hol
erősebb, hol gyengébb lesz a ténylegesen autonóm, a tagállami értelemtől minden
esetben független jelentés, az egyes következtetéseket megalapozó módszertanában
következetesnek látszik. Általánosságban megállapítható, hogy a nyelvtani/nyelvi
értelmezés jelen van ugyan, de egyértelműen háttérbe szorul a rendszertani,
teleologikus értelmezéssel szemben. Az értelmezéssel érintett kifejezés közösségi jogi
tartalmát minden esetben a szabályozás céljának és a szövegkörnyezetnek veti alá.
Erre visszatérően valamennyi, a fogalmi autonómiát kimondó ítélet utal is a
„szabályok összefüggésének és a szabályozási célnak a fényében” vagy máshol a
„szabályozás szellemében” való értelmezés kötelezettségének kimondásával. A
fogalmi autonómia kapcsán elsőként idézett CILFIT ügy e tekintetben is meghatározó
jelentőségű volt. A nyelvi vonatkozások vizsgálatakor ugyanis nem csupán a fogalmi
autonómia tételét mondta ki a továbbra is részben bizonytalan „nem szükségszerűen
jelentik ugyanazt, mint a tagállami jogban” fordulattal, hanem egyúttal előírta az
érintett kifejezésnek a közösségi jogi szöveg célja fényében és egészének
összefüggéseiben való vizsgálatát, valamint hangsúlyozta a hivatalos nyelvű szövegek
egyforma hitelességét is.
Bengoetxea Dumon 1976-os tanulmányát idézi, amely szerint a Bíróság korai
joggyakorlatában a vizsgált szempontok jelentőségük szerint: a szöveg, a kontextus és
a szabályozási cél sorrendjében jelentek meg, és e tendencia látszott később
megfordulni úgy, hogy a szöveg háttérbe, sorrendben az utolsó helyre került.448
Bengoetxea szerint Dumon álláspontja túlságosan leegyszerűsítő, és jelentőségét nem
szabad eltúlozni. Az azonban tény, hogy a bírósági joggyakorlat azt mutatja, hogy az
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értelmezés során viszonylag egyértelmű szöveg esetében is szükséges a szöveg
szellemiségének, céljának alávetett vizsgálat is.
Bengoetxea szerint a Bíróság értelmezése során az érvek alapvetően négy nagyobb
csoportját használja: a nyelvit, a rendszertanit (ide sorolja a kontextus vizsgálatát is),
valamint a teleologikus és a funkcionális érveket. Szerinte ezek közül leginkább a
rendszertani érvek érvényesülnek hol a funkcionális érveléssel együttesen, hol pedig
kiegészülve egyfajta teleologikus értelmezéssel, amely a közösségi jognak a
Szerződések fényében való dinamikus továbbfejlesztését lenne hivatott szolgálni.449
Megjegyzendő továbbá, hogy a Bíróság értelmezési megközelítésében megjelennek az
összehasonlító jogi elemek is, ám mégsem ad ezeknek olyan méretékben teret, mint
ahogyan például azt a főtanácsnokok indítványaikban javasolják.450
A Bíróság tehát a többnyelvűségből és a fogalmi megfeleltetésből adódó értelmezési
félreértéseket úgy próbálja feloldani, hogy eltávolítja az értelmezéssel érintett
kifejezést eredeti, elszigetelt értelmétől és tágabb összefüggésekbe helyezi azt.451
Igaz, ahol lehet, a kifejezések köznyelvi értelmét igyekszik megjeleníteni. A
köznyelvi értelem azonban közösségi viszonylatban, közösségi jogi autonóm
rendszerben relatív, önmagában nem létezik, tehát mindig tagállami hatásoktól átjárt.
Ennek következtében azonban a Bíróság nem is tudott egységes mércét adni a fogalmi
autonómia megragadásához. Mint a fenti példák is mutatják, a Bíróság nem egységes
szigorral közelíti meg az egyes fogalmakat, azok tartalma más és más szempontok
alapján kerül meghatározásra. Így értelmezési monopóliuma következtében meglepő
fordulatokat tartogathat a tagállami jogalkalmazás és jogalkotás számára. Sokak
túlságosan is aktívnak, jogalapot nélkülözőnek ítélik meg a Bíróság jogértelmező
tevékenységét.452 Tény, hogy a Bíróság a közösségi jogra vonatkozó értelmezési
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monopóliuma következtében gyakorlatilag rögzítheti a közösségi jogi terminusok
tényleges tartalmát.
A Bíróság tehát eltávolítja magától a nyelvi problémát.453 Ugyanezt a módszert követi
egyébként azokban az esetekben, amikor nem csupán egy közösségi jogi fogalom
autonóm értelmét kell megteremtenie, hanem még összetettebb értelmezési kihívások
előtt áll: egymástól eltérő tartalmat sugalló, ám egyaránt hiteles nyelvi változatok
közötti ellentmondást kell feloldania egy-egy közösségi jogi aktus esetében. Ilyen
esetekben tehát úgy kell az autonóm értelmet meghatároznia, hogy az esetleg
ellentétben fog állni egyik-másik – egyébként ugyanolyan hiteles – nyelvi változattal.
A kérdés tanulmányozása e dolgozat témája szempontjából azért is érdekes, mert a
nyelvi változatok eltérése ilyen esetekben sokszor a szövegezéskori helytelen
megfeleltetésre

(hibás

fordításra)

vezethető

vissza.

Az

autonóm

értelem

meghatározásakor ilyenkor a cél és a kontextus vizsgálata mellett, mintegy
kiegészítésként,

megjelenik

a

különböző

nyelvi

változatok

összevetésének

szükségessége is. Ez a szükségesség áthatja a kontextus alapján történő értelmezést, és
egyúttal

nehezebb

helyzetbe

hozza

a

Bíróságot

az

autonóm

értelem

meghatározásában. Az autonóm értelem ennek fényében azt is jelenti, hogy az
értelmezéssel érintett kifejezést – kifejezett rendelkezés hiányában – nemcsak, hogy
nem lehet a tagállami jogra tekintettel értelmezni, de annak nyelvi értelmét sem
szabad a tagállami jogbeli jelentésből levezetni. Ez az elvárás akkor hozza nehéz
helyzetbe a Bíróságot, amikor egy-egy nyelvi változat a tagállami jogban használt
terminológia alapján egyértelműen más üzenetet hordozna, mint amit a közösségi
jogalkotó a kontextus és szabályozási cél fényében, valamint a többi nyelvi
változatból esetleg egyértelműen következően tolmácsolni kívánt volna. A 98/59/EK
irányelv német változata például hiába használta a német jogban egyértelműen a
munkaviszony tényleges megszűntének időpontjára utaló Entlassung kifejezést, ha azt
az irányelv célja és szelleme szerint a felmondás közlésének időpontjaként kell
értelmezni, amire a német jog egyébként egy másik kifejezést, a Kündigung-ot
használná.454
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Az uniós jogi aktusok párhuzamos szövegezése következtében kialakuló eltérő nyelvi
változatok problémája nem újkeletű. Az Európai Bíróság számos esetben és már
működésének viszonylag korai szakaszában szembesült az ebből fakadó különféle
gyakorlati problémákkal. Okfejtése során a Bíróság a következő szempontokra
figyelemmel próbálta a nyelvi ellentéteket áthidalni. Egyrészről hangsúlyozta, hogy
valamennyi nyelvi változat egyformán hiteles, ezért az eltérést úgy kell feloldani,
hogy egyik változatot sem nyilvánítja helytelennek vagy rossznak. Másrészről az
ellentétet részben a többi nyelvi változat segítségével próbálja kioltani, de csak
addicionális jelleggel, hiszen egyik változatot sem helyezheti a másik fölébe, illetve
nem várhatja el azok kölcsönös ismeretét, különösen, ha állampolgárok és nem
államok vagy intézmények érintettek az adott esetben. Harmadrészt pedig, mint ahogy
a fogalmi autonómia kialakításánál általában tette, a tartalom pontos meghatározását
alapvetően a közösségi jog egésze, illetve az érintett jogszabály célja, általános
szerkezete alapján vizsgálja. Mindebből az következik, hogy a Bíróság az azonos
hitelesség elve mentén, érintetlenül hagyja a kérdéses, elemzett fogalom egyes nyelvi
változatait, jelentős tartalmi eltérés esetén sem vonja kétségbe azok egyenértékűségét.
Vagyis nem ismeri el azt, hogy bizonyos esetben félrefordítás, pontosabban helytelen
szövegezés történhetett, hanem a vitatott, esetleg valójában hibás kifejezésbe próbálja
beleilleszteni azt az értelmezést, ami esetleg a többi, vagy más nyelvi verziókból
egyértelmű lenne. A 13/61. számú Bosch ügyben455 például a főtanácsnok – nem
teljesen a feltett kérdésre válaszolva, inkább a kérdés keretén belül, saját
kezdeményezésre –-, az EK-Szerződés akkori 85. cikkének (1) bekezdésében
vizsgálta a „hatással lehet” kifejezés különböző nyelvi változatait. Megállapította,
hogy a francia affecter semleges jelentést hordoz, hatásra, érintettségre általában véve
utal, míg a többi három nyelvi változat, az olasz pregiudicare, német beeinträchtigen
és a holland ongunstig beinvloeden igék egyértelműen hátrányos érintettségre utalnak.
Lagrange főtanácsnok az eltérésekre rámutatva egyúttal jelzi, hogy természetesen
valamennyi nyelvi változat hiteles, de arra is figyelmeztet, hogy ilyen esetben nem
célszerű nyelvi alapon dönteni456, ezért a kontextus és a szöveg szellemének
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vizsgálatát kell előtérbe helyezni. A Bíróság ítéletében egyáltalán nem tért ki a nyelvi
vonatkozások vizsgálatára.
Fontos azonban, hogy a Bosch ügyben a főtanácsnok, valamint az eltérő nyelvi
változatok vizsgálatának szempontjából alapesetnek számító 29/69. számú Stauder
ügyben457 a Bíróság még bátrabban hivatkozhatott a többi (valamennyi) nyelvi
változat tartalmának elemzésére, hiszen abban az időben csupán négy hivatalos nyelve
volt a Gazdasági Közösségnek. Szintén magától értetődő módon hivatkozott a korai
esetjoghoz tartozó 19/67. számú ügyben458 a Bíróság arra, hogy a közösségi rendeletek
egységes értelmezése nem teszi lehetővé a rendelkezések elszigetelt tanulmányozását,
hanem szükségessé teszi azoknak a többi nyelv fényében való vizsgálatát. Az esetben
egy – a holland – nyelvi változat állt szemben az akkor még csupán három másik
nyelvi változattal. Az ügy érdekessége, hogy nem tesz említést a cél és az
összefüggések tanulmányozásának szükségességéről, csupán a többi nyelvi változat
figyelembe vételéről, jóllehet közvetlenül alkalmazandó rendeletről volt szó, és az
érintett rendelkezés adójogi, pénzügyi vonatkozásokkal bírt.
A Bíróság tisztán nyelvi érveket csak ott használ, a nyelvi változatok
összehasonlításába csak ott bocsátkozik, ahol a jogalkotói szándék egyébként
egyértelmű, szabályozási kontextus és cél ismerete nélkül is értelmezhető.459
1973-ban a 61/72. számú PPW International ügyben460 a Bíróság már így foglalt
állást:
„Semmilyen érv nem vonható le a nyelvi eltérésekből vagy a használt igék számából,
mivel a rendelkezések értelmét azok célja függvényében kell meghatározni.”
Ez a megközelítés szélsőséges esetben jelentheti azt is, hogy egy kifejezés egyes
nyelvi változatok esetében olyan értelmet nyer, amely a kifejezés eredeti, valós
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jelentésétől teljesen eltávolodik, abból normális körülmények között nem következne.
A C-310/95. számú Road Air BV kontra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
ügyben461 a vámtehertől mentes áruk tekintetében a német változat a tengerentúli
megyékből érkező árukról (Waren aus…), míg a többi változat az onnan származó
árukról (goods originating in, importations originaires de stb.) szólt. A német
jogszabályszöveg önmagában nemcsak a tengerentúli megyékben termelt vagy
előállított árukra, hanem az onnan a Közösség területére érkezők viszonylatában is
értelmezhető lett volna, a Bíróság azonban a “többségi” értelmet rendelte alkalmazni.
Még inkább eltávolodott az egyik – jelen esetben olasz – nyelvi változat tartalmától a
Bíróság a C-219/95. számú Ferriere Nord SPA kontra Bizottság ügyen462. Itt egy
“vagy” kötőszó az olasz változatban “és” (e)-ként szerepelt, így abban a nyelvi
változatban a vagylagos feltétel akár kumulatív feltételként is értelmezhető lett volna.
A kérdéses rendelkezés ráadásul egy igen fontos előírást, az EK-Szerződés
versenyjogi magrendelkezését, az ügy idején hatályos számozás szerinti 85. cikk (1)
bekezdését érintette. Ennek olasz változatából az lett volna kiolvasható, hogy a 85.
cikk (1) bekezdésének kartell tilalmi rendelkezésit csak akkor sértették volna meg az
érintett vállalkozások, ha a közöttük létrejött megállapodásnak célja is és egyúttal
hatása is a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása
lett volna. A kérdéses ügyben a Bíróság a versenyjog általános logikájából és
szelleméből és a többi nyelvi változat egyértelmű vagylagos jellegéből vezette le az
olasz változatból egyértelműen következő kumulatív feltétel ellenére a rendelkezés
vagylagos értelmét.
A “többi” nyelvi változat figyelembe vétele sem jelenti azonban automatikusan azt,
hogy

a

“többségi”

elv

fog

érvényesülni.

A

szabályozás

céljának

és

szövegkörnyezetének fényében való vizsgálat mindenképpen elsődleges lesz a
tényleges tartalom megállapításánál. Ezt példázza a C-36/98. számú ügy,463 amelyben
a (mennyiségi) “vízkészlet gazdálkodás” kifejezés értelmezésének szükséglete merült
fel. A kérdés alapvetően arra irányult, hogy az EK-Szerződés akkori 130s. cikkében
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C-310/95. számú Road Air BV kontra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ügy (EBHT 1997.,
I-2229.).
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C-219/95. számú Ferriere Nord SPA ügy (EBHT 1997., I-4411.).
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C-36/98. számú Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa ügy (EBHT 2001., I-779.).
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szereplő kifejezés csak mennyiségi vagy minőségi vonatkozásokat is magába foglal-e.
A francia változat hidraulique jelzője, valamint a holland verzióban a mennyiségi
(kwantitatief) kifejezés használata az előbbi felvetést látszott alátámasztani, míg
valamennyi más változat nem használt jelzőket, általánosan fogalmazott és elvileg
magába foglalhatta volna a minőségi aspektusokat is. A Bíróság a szabályozás célja és
rendszere vizsgálatának fényében jutott arra, hogy a Szerződés kizárólag mennyiségi
vonatkozásokra kívánt utalni.
Szintén két nyelvi változat állt szemben kilenccel a C-296/95.464 számú ügyben, ahol
92/12/EGK irányelv értelmezésénél a dán és görög változatok egyértelműbbek voltak
a többinél és kifejezetten előírták, hogy a jövedéki adóval érintett terméket a vevőnek
személyesen kell szállítani, míg a többi nyelvi változat elviekben nem zárta volna ki
képviselő igénybe vételét. Az irányelv céljából és rendszeréből a Bíróság olyan
értelmezést vezetett le, ami a görög és dán változatot támasztotta alá. Azt is kimondta
továbbá, elutasítva az erre vonatkozó érveket, hogy a nyelvi változatok
mérlegelésénél semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyes nyelvi változatok
mögött mekkora népességet számláló tagállam húzódik meg.465
A Bíróságnak az eltérő nyelvi változatok értelmezésére vonatkozó joggyakorlata
különös érzékenységet kíván közvetlenül alkalmazandó rendeletek esetében. Ilyenkor,
amennyiben a rendelet személyi hatálya magánszemélyekre is kiterjed, nem lenne
elvárható az érintettektől, hogy a “helytelen” nyelvi változat mellett más nyelvi
változatokat is párhuzamosan tanulmányozzanak. A C-372/88. számú ügy a Tanács
804/68/EGK rendeletét érinti, amely – hatályossága idején – a tej közös piaci
szervezésére vonatkozott. A rendelet alapján a nemzeti terméktanács kizárólagos
jogot kaphatott a tej értékesítésére. Egy tejüzem és a terméktanács között arról folyt a
vita, hogy a pasztörizált tej is alá tartozik-e a rendelet „tej” fogalma alá. Mivel az
angol változat terminológiája nem különbözteti meg a tej kezelését és feldolgozását,
míg a többi nyelvi változat igen, a pasztörizált tej e nyelvi változat alapján kikerült a
terméktanács kizárólagos jogosultsága alól. Ugyanakkor a Bíróság a következőképpen
érvelt az előzetes döntéshozatalra elé került kérdésben: „ Az angol változat …. nem
464
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tekinthető e rendelkezés értelmezéskor egyedüli kiinduló pontnak és ezáltal nem is
írhatja felül a többi nyelvi változatot. Egy ilyen megközelítés ugyanis ellentétes lenne
a közösségi jog egységes alkalmazásának elvével.” Lejjebb a Bíróság a C-19/67.
számú ügyre hivatkozva a következőt mondja: „Az érintett rendelkezést nem szabad
önmagában nézni, hanem kétség esetén a többi nyelvi változat fényében kell
értelmezni és alkalmazni.” Máshol az ítélet megállapítja, hogy az angol változat úgy
tűnik, mint ami egyértelműen kizárja a pasztörizált tejet is a terméktanács kizárólagos
vásárlási joga alól, míg megint másutt arra hivatkozik, hogy kétség esetén kell a többi
változatot segítségül hívni az értelmezéshez. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy az
angol változatból kiindulva nem állt fenn tényleges kétség, az angol jogszabályi
változat olvasói számára egyértelműen az volt a jogi üzenet, hogy a pasztörizált tej is
kikerül a kizárólagosság alól, jóllehet a terminológiai zűrzavar okozhatott némi
kételyt. E zűrzavar pedig arra vezethető vissza, hogy a jogszabály angol változatának
terminológiája átgondolatlan és zavaros volt, vagyis közösségi jogalkotói oldalon
teremtettek olyan helyzetet, ami a félreértéshez vezetett, hiszen a többi nyelv
egyértelműen megkülönbözteti a tej kezelését és feldolgozását, és a pasztörizálás az
első alá esik. A többi nyelvi változat fényében azonban a rendeleti rész jelentése
megváltozik és olyan tartalmat keletkeztet, ami az angol szövegből önmagában nem
lett volna levezethető, és ami a kizárólag az angol változatból kiindulók számára egy
merőben újfajta, az általuk tanulmányozott szöveghez képest idegen jelentést
hordozott.
A nyelvi változatok eltéréseinek vagy csupán általános jellegű megfogalmazásának
szélsőséges esete, amikor a Bíróság ezek párhuzamos tanulmányozásakor olyan
ellentmondásokat vél felfedezni, amelyek következtében érvelésében nemcsak, hogy
háttérbe szorul a nyelvi vonatkozás, de teljes mértékben ki is iktatódik. A 100/84.466
számú ügyben azt vizsgálta, hogy a tengeri halászat esetében csupán az értelmezéssel
érintett rendelet különböző nyelvi változatainak megfogalmazása eligazítást adhat-e
arra nézve, hogy mit kell tekinteni a halak tengertől való elválasztása meghatározó
mozzanatának. A Bíróság a nyelvi változatok tanulmányozását követően a következőt
állapította meg:
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“Következésképpen, a rendelet különböző nyelvi változatainak összevetése nem vezet
olyan következtetésre, amely szerint a fent bemutatott bármely érv mellett
egyértelműen lehetne dönteni, vagyis az alkalmazott terminológiából semmilyen jogi
következtetés nem vonható le.”467
Ezt a fordulatot egyébként még akkor használja a Bíróság, amikor nyilvánvalóan
egyértelmű, hogy egyes nyelvi változatok a többihez képest pontatlanabbak vagy
következetlenebbek. A 64/221/EGK irányelvben az angol és az olasz változat
kivételével a nyelvi változatok egyértelműen megkülönböztetik a jogszabályi
rendelkezéseket az adminisztratív intézkedésektől. Az angol azonban minden esetben
a measures, inkább „intézkedés”, az olasz pedig a provvedimenti, inkább „előírás”
kifejezést használja. A Bíróság elzárkózott a nyelvi érvek értékelésétől, és az
értelmezett rendélezésnek a lehető legtágabb (intézkedés) értelmet biztosítva
megállapította, hogy az alkalmazott terminológiára nem alapítható semmilyen jogi
következtetés.468
Nyilvánvaló, hogy a Bíróság a nyelvi változatok közötti eltérések esetében
alkalmazott megközelítése egyszerre több igénynek és jogilag védett érdeknek kíván
megfelelni. Egyrészről képviseli az Unió intézményes érdekeit és legitimitását,
amikor nem vonja kétségbe az esetleg egyértelműen helytelen szövegváltozat
hitelességét. Másrészről igyekszik az állampolgárok, a szabályozással érintett
személyek érdekeit is nézni, amikor az értelmezett rendelkezés tartalmát egyfelől
igyekszik a köznapi értelemhez közelesően megtalálni, másfelől pedig a szabályozási
célokra és összefüggésekre való hivatkozással, ugyan inkább az uniós, intézményi
célok szolgálatában, de elhiteti, hogy a rendelkezés tartalma egyetlen nyelvi változat
alapján, a tágabb összefüggések tanulmányozásával is levezethető lett volna. A
Bíróság e tekintetben kialakult és mára mindenképpen megszilárdult joggyakorlatát
tanulmányozva azonban önkéntelenül felmerül a jogbiztonság sérelmének lehetősége
egyes értelmezési eredmények kapcsán. Különösen közvetlenül alkalmazandó
jogszabályok esetében kerülhet a “hibás” nyelvi változatból tájékozódó fél méltatlan
helyzetbe a Bíróság teleologikus, illetve a többi nyelvi változatot is figyelembe vevő
értelmezése következtében, mert a jog kiszámíthatósága és a jogba vetett bizalma
467
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sérül általa. Ilyen esetekben a Bíróság szembe találja magát a jogbiztonság, valamint a
jogos várakozások alapelvével. Ez utóbbi abban az esetben sérülhet, ha a “hibás”
nyelvi változatra támaszkodó fél az érintett rendelkezésre, annak számára egyértelmű
megfogalmazása alapján bizonyos jogokat alapít, előnyökkel számol. A közösségi jog
rendszerében a jogos várakozásokra csak akkor lehet a Közösséggel szemben
hivatkozni, ha maga a Közösség idézte korábban elő azt a helyzetet, ami alapot adhat
a jogos várakozásoknak.469 Közvetlenül alkalmazandó közösségi jogforrások esetében
a jogszabály nyelvi formában megnyilvánuló üzente a Közösség által közvetített
üzenet, így a hibás nyelvi formában, torzult tartalommal megjelenő üzenet, a
Közösség által előidézett helyzet.
A Bíróság maga is elismerte, hogy a nyelvi eltérések értelmezés útján való feloldása
bizonyos esetekben beleütközhet a jogbiztonság iránti igénybe, mert előfordulhat,
hogy az értelmezés során a szavak eltávolodnak természetes, mindennapi
értelmüktől.470 Ezt a megállapítását azonban nem idézte későbbi ítéleteiben, csak
tagállami észrevételekben találhatunk rá utalást.471 A Bíróság a jogbiztonság
elvárásainak lehetőség szerinti legkisebb sérelme érdekében fordult inkább a nyelvi
változatok párhuzamos tanulmányozásától ahhoz, hogy következtetéseit inkább és
elsődlegesen a jogszabály rendszeréből és céljából vonja le.
A helytelen, vagyis későbbi értelmezés következtében helytelennek bizonyuló, de
hiteles nyelvi változatok kapcsán fennálló jogos várakozások vagy esetleges
kárigényekkel kapcsolatban azonban a Bíróság eddig még nem foglalt állást, tekintve,
hogy ilyen kárigényekkel ezidáig nem léptek fel ellene, jóllehet erre az EKSzerződésnek a Közösség szerződésen kívül okozott kárért való felelősséggel
foglalkozó 215. cikke elvileg feltehetően lehetőséget biztosítana.
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Befejező gondolatok
A jogszabályokkal szemben általánosan elfogadott elvárás a pontos, egyértelmű, a
jogalkotói szándékot minden kétség nélkül tükröző megfogalmazás. Ennek az
elvárásnak az érintett jogrendszer - és általában véve a jog - már rögzült, sajátos
fogalomrendszere kötöttségeinek keretén belül kell érvényesülnie, ezért azt nem
szabad azonosítani a jogszabályok köznyelvi megfogalmazását minden áron
megvalósítani kívánó, jogon kívüli törekvésekkel. A fenti elvárást a közösségi joggal,
mint önálló jogrenddel szemben is értelemszerűen fennállónak kell tekinteni. A
közösségi jog által közvetíteni kívánt egyértelmű jogi üzenet azonban jóval több,
esetlegesen torzító hatásnak van kitéve, mint a nemzeti jogszabályok általában. A
közösségi jogi üzenet ugyanis a nemzeti jogok megjelenési nyelvein, de a közösségi
jog prizmáján keresztül értelmezendő. Ez okozza a közösségi jog szövegezésének,
értelmezésének és alkalmazásának alapvető nehézségeit.
A jogközelítésnek, jogegységesítésnek tehát nem csak a tartalmi kérdésekre,
szabályokra, azok tagállami szintű elfogadhatóságára vagy megvalósíthatóságára kell
összpontosítania, hanem megjelenítésére is. A helyes megjelenítés feltételezi a
fogalmi egyértelműséget. A fogalmi egyértelműség megteremtésének pedig több
lehetséges útja van. A legtisztább megoldás egy, a közösségi jog rendszerében
tökéletesen tisztázott, önmagában zárt, sajátos fogalmi rend kialakítása. Ez a
megoldás azonban a maga teljességében több szempontból illuzórikus. Egyrészről, a
közösségi jog, jellegéből következően csupán relatív módon autonóm, vagyis az általa
alkalmazott jogi és jog által használt fogalmaknak esetenként szándékosan nem
tulajdonít sajátos közösségi jogi értelmet, másrészről a szabályozott közösségi jogi
területek függvényében eltérő tartalommal (jelentéssel) szerepelteti kifejezéseit. Ez
utóbbi jellemző annak következménye, hogy a közösségi jogi szabályozás az egyes
területeken eltérő intenzitással jelentkezik.
A szabályozási intenzitás eltérősége miatt tehát bizonyos jogterületeken eleve kevésbé
okoz gondot a fogalmi megjelenítés, míg más területeken meghatározó módon és
súlyos következményekkel jelentkezik. Az első kategóriába sorolhatók a szigorú
értelemben vett szakterminológiával átitatott szabályozási területek, míg a másodikba
a nemzeti jogi kultúrák különbözőségeit erősen tükröző jogterületek. A tökéletesen
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tisztázott, önmagában zárt fogalmi rend illúziójára tekintettel, amely általában a
nemzeti jogok tekintetében sem valósítható maradéktalanul meg a maga
komplexitásában,

reális megoldásként az egyes

jogterületek vonatkozásban

kialakítandó fogalmi rend kialakítása jelentkezik. Különös kihívást ez azokon a
területeken jelent, amelyek esetében a nemzeti jog sajátos megoldásai nehezebben
tűrik a beavatkozást. A magánjog egyértelműen ide sorolható. Ahhoz, hogy a
Közösség legitimálja a magánjog egyes szegmensein, adott esetben „egészén” történő
fellépését és ahhoz, hogy megjelenésével ne okozzon feloldhatatlan fogalmi
összeütközést az egyes nemzeti jogokkal, elengedhetetlen a nyelvi megjelenésében is
következetes fogalmi tisztánlátás. Ezt, a közösségi jog és azon belül az egyes
kiragadott aspektusok tekintetében harmonizált magánjog a közösségi jogfejlődés
jelenlegi fázisában nélkülözi. A fogalmak értelmezése, tisztázása ezért végső soron
sok esetben az Európai Bíróságra marad, amely – már csak beavatkozásának utólagos
jellege miatt is – egyrészről kevésbé lesz képes konzisztenssé tenni a hézagos fogalmi
rendet, másrészről pedig olyan értelmezésekre juthat, ami szintén hozzájárulhat a
tagállami és közösségi jogrend közötti szakadék elmélyítéséhez, amennyiben az
utólagos értelmezést a tagállami jogoknak is nehezebb kezelniük, elfogadniuk.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni továbbá azt a tényt, hogy amennyiben az egyes
jogterületek tekintetében sem sikerül egy viszonylag zárt és koherens fogalmi rendet
létrehozni, a közösségi jogalkotó számára fennálló egyedüli megoldás a közösségi jog
fogalmiságának és ezáltal az ezt megjelenítő nyelvezetnek az egyértelműsítésére
kizárólag az egyes jogi fogalmak eseti tartalmi tisztázása lehet.
E dolgozatban a közösségi jog fogalmai nyelvi megjelenítéséhez kapcsolódó
problémákra, kihívásokra igyekeztem rámutatni. Ehhez elsőként a dolgozatban
visszatérően használt fogalmakat kívántam tartalmilag rögzíteni. Ezt követően, a
vizsgálat előfeltételeként, megpróbáltam kategóriákba rendezni a jog fogalmait, az
általam meghatározott két nagyobb csoporton, a jogi fogalmak és a jog által használt
fogalmak csoportjain belül. Az így meghatározott kategóriák, csoportok jóllehet
önkényesek és határaik sem jelölhetőek ki minden esetben pontosan, igyekeznek
egyfajta logikai rendszerbe illeszkedni. Céljuk, a dolgozatban felmerülő fogalmak
rendszertani elhelyezésének megkönnyítése. A dolgozat elsősorban az általam
kifejezetten jogi fogalmaknak nevezett fogalmakat vizsgálja, amellett, hogy normatív
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hatásaik miatt minden esetben kitér a jog által használt fogalmak nyelvi
megjelenítésének egyes vonatkozásaira is. Ennek mentén a közösségi jog
rendszeréhez a jog szélesebb kontextusából, fokozatosan közelít. Vázlatosan és
problémafelhívás szintjén bemutatja a jogi fogalmak transznacionális, hagyományos
nemzetközi viszonylatban való viselkedését, mind az egyes nemzeti jogok egymáshoz
való kapcsolatában, a jogfogalmi export-import vonatkozásában, illetve a nemzetközi
magánjog jogalkalmazási aspektusai tekintetében, mind pedig a többnyelvű
nemzetközi szerződések vonatkozásában. E tágabb kontextus által igyekszik rámutatni
a közösségi jog sui generis jellegére, ami e jogrend a nemzetközi és nemzeti jogtól
való éles elvállásában, valamint egyedülálló soknyelvűségében is megmutatkozik.
Ezért is nevezi a dolgozat a továbbiakban a közösségi jogot a transznacionális
viszonyok közé került jogi fogalmak érvényesülése sajátos területének.
A közösségi jog fogalmai a közösségi jog autonómiájából következően maguk is
autonóm fogalmak. A közösségi jog nyelvi autonómiája pedig e fogalmak
megjelenítése tekintetében ölt testet. A közösségi jogban megjelenő kifejezések a
közösségi kontextusában saját tartalmat nyernek, képesnek kell lenniük a (relatív)
autonóm fogalmiság tolmácsolására.
A dolgozatban alapvetően két, egymásból következő tételt kívántam bizonyítani.
Elsőként azt a tételt, hogy a nyelv sokkal fontosabb szerepet tölt be a közösségi jogi
szabályozásban, mint egy egyszerű kommunikációs eszköz a tagállamok és azok
polgárai irányába. A használt nyelvi kifejezésben megjelenő, azáltal hordozott
értéktartalom az Unió nyelvi és jogrendszerbeli sokszínűsége okán egyrészről
meghatározó szerephez jut, másrészről pedig annak tartalma változó: hol képlékeny,
hol rögzített. A közösségi jogban használt kifejezések tartalmát, így a közösségi jogi
fogalmiságot alapvetően befolyásolja, hogy a közösségi jogi értéktartalom
meghatározására és ez által a kifejezés nyelvi kötöttségeiből következő értéktartalom
tompítására hogyan kerül sor, sor kerül-e egyáltalán. Amennyiben azt nem teszi meg a
közösségi jogalkotó – vagy dogmatikai szinten rögzített kifejezés-fogalom párok által
vagy egyedi fogalom-meghatározások útján – a használt kifejezések a nemzeti
jogalkotók, jogalkalmazók, illetve az Európai Bíróság sokszereplős láncának
„játékszereivé” válnak. Ennek következményeit, esetleges feloldási lehetőségeit
igyekezett a dolgozat a III., IV., V. és VII. fejezetekben szemléltetni.
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E vizsgálathoz elengedhetetlennek tűnt a közösségi jog fogalmi rendjének, a nemzeti
jogok fogalmi rendjétől eltérő adottságaira felhívni a figyelmet. Ennek keretében
elemeztem a közösségi jogszabályok keletkezésének rendjét, valamint a közösségi
jogforrások nemzeti jogra gyakorolt és egymás közötti nyelvi-fogalmi hatásait, illetve
elvégeztem továbbá a közösségi jog jogi és az az által használt fogalmainak az I.
fejezet szerinti kategóriák, csoportok szerinti rendszerezését. Az V. fejezetben azokat
az általam elképzelhetőnek tartott vagy ismert módszereket vettem végig, amelyek a
közösségi jog fogalmainak megfeleltetését, megjelenítését szolgálják, elősegíthetik. E
módszerek egy része – így alapvetően az eseti megfeleltetés vagy a közösségi jog
részterületeit jellemző terminológiai szisztematizálás módszere – a közösségi
jogszabályok keletkezésének rendjében ma is adott, más módszerek, mint a
szisztematikus, kidolgozott közösségi jogi nyelvezet, különösen ennek létrehozási
módját tekintve, csupán elméleti szinten léteznek. E tekintetben nem kívántam és nem
is tudtam szilárd állásfoglalást adni arra nézve, hogy milyen módszert vagy
módszereket

kellene

elsősorban

közösségi

jogpolitikának

követnie,

következtetéseimmel mindenek előtt a dolgozattal bizonyítani kívánt második tételt
kívántam alátámasztani. E második tétel szerint a közösségi jog nyelvpolitikája
mögött tudományos alapokon nyugvó jog(fogalmi) politikának kell állnia, vagyis a
jogharmonizáció nem nélkülözheti a jogtudomány szereplőinek, következtetéseinek
bevonását, ezek hasznosítását.
Különösen igaz ez a magánjogi szintéren zajló közösségi jogi jogalkotási
törekvésekre, ahol átgondolatlan, kidolgozatlan fogalom- és ezáltal kifejezés használat
útján az egyes jogrendszerek hagyományosan sajátos pontjai komolyan sérülhetnek.
Erre igyekezett rámutatni a VI. fejezet. E fejezeten belül a magánjognak a
harmonizációtól leginkább átjárt és a jövőben azzal feltehetően legjobban érintett
területét, a fogyasztóvédelmi jogot vizsgáltam. Az itt jelentkező általános fogalminyelvi kérdéseken felül kísérletet tettem három, az európai magánjog jogszabályi
szinten eltérő módon definiált fogalma – a „fogyasztó”, a „kár” és a „jóhiszeműség
(és tisztesség)” fogalmak – nyelvi vonatkozásainak bemutatására. Ezzel konkrét
példákon keresztül kívántam demonstrálni az előzőekben elméleti szinten körüljárt
kérdéseket. E fejezetben a téma vizsgálata során nem hagyhattam továbbá figyelmen
kívül annak áttekintését, hogy az Európai Bizottság, mint jogszabály-kezdeményező
intézmény, illetve a magánjogi harmonizációval foglalkozó tudományos szféra milyen
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mértékben foglalkozik az európai szintű magánjogi jogalkotás nyelvi vonatkozásaival
és milyen válaszokat kínál az itt jelentkező problémákra.
Az összehasonlító jogtudomány a magánjogi harmonizáció további szakaszaiban
álláspontom szerint nem kerülhető meg, sőt annak kiemelkedő szerephez kell jutnia a
koherens

és

konzisztens

közösségi

magánjogi

harmonizáció

hatékonysága,

elfogadhatósága és megfelelő színvonala érdekében. Nem lehet azonban figyelmen
kívül hagyni, hogy a sporadikus és széttöredezett harmonizáció miatt, különösen
annak további terjedése okán, az összehasonlító jogtudományból merítkező
jog(fogalmi) politika már e területen sem lehet megelőző. Amennyiben hangsúlyos
szerepet kap viszont a jogszabály-előkészítésért felelős Európai Bizottságtól, még
hozzájárulhat egy elfogadottabb és egyúttal kidolgozottabb európai szintű magánjogi
szabályrendszer kialakításához.
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Angol nyelvű összefoglalás - Summary in English
The unambiguous linguistic expression of legal provisions is one of the factors
influencing the efficient enforcement of EC law. As a precondition of the uniform
application of EC law, legal provisions should be communicated in such a way that
they ensure the same legal effects in every Member State. In that regard language as a
tool of legal communication plays a more important role within the system of EC law
than it does in the national legal orders. From 2007 on, legal provisions transferring
the same legal message have to be drafted in the Union in 23 languages
simultaneously and this message transfer is to be done by liberating linguistic signs
from the legal and cultural constraints of the national legal systems.
In my thesis I have treated the question of how concepts of EC law can be assessed
and expressed in a less ambiguous manner and whether this can be achieved by a
generally accepted method rooted in legal theory.
At the outset I first defined what should be understood for the purposes of the thesis
by the term legal concept. I clearly distinguished between two categories of legal
concepts, the purely legal concepts and the concepts used by law. As a next step, I
divided each of these categories into three further sub-categories. Later on, it was
within the framework of these categories that I tried to identify and classify the
concepts of Community law.
I have analyzed Community law in respect of the concepts it uses and I have defined
it as a special area of legal concepts entering into transnational relations. Then I have
tried to identify the factors that have the most discernible impact on the conceptual
make-up of Community law. Among these can be cited:
-

the autonomy of Community law,

-

the system of drafting of EC legislation and

-

the differing legal effects of Community acts.

By analyzing the linguistic and conceptual implications of the autonomy of
Community law, I have come to the conclusion that the autonomous nature of
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Community concepts is not always reflected at a linguistic level. Moreover,
Community concepts do not always bear a really autonomous meaning or they have a
changing character, alternating from Member State to Member State or even from
region to region. After examining the multilingual drafting system of Community
legislation I have concluded that the de facto functioning of the system is subject to
practical constraints and is therefore likely to radically reduce the chances for a
coherent and correct linguistic approach towards Community concepts. As far as the
legal effects of Community acts are concerned, it can be stated that the presumed
uniformity of the conceptual order of EC law is disrupted already by the fact that the
wording of Community regulations penetrates directly and immediately into the
national legal systems on the one hand, whereas the wording of directives, on the
other hand, filters into the national legal systems through indirect implementing
measures taken within the framework of national law.
It is on the basis of these three factors that the main obstacles to the correct linguistic
expression of Community concepts can be assessed. Among these obstacles I have
identified the following:
-

the fragmented nature of the conceptual system of EC law,

-

the legal constraints stemming from national law to which legal terms are
subject to and

-

the illusory nature of simultaneous drafting.

After having identified the problems and challenges the Community’s conceptual
order is faced with, I have tried to ascertain whether a generally accepted and applied
methodology could be invoked or elaborated in order to improve the linguistic quality
of EC acts.
The methods I have analyzed are either generally applied tools of translation
methodology or they are especially elaborated – for the time being only at the level of
legal theory – for consolidating the Community’s conceptual order. Lacking this
second option, ie. a generally accepted methodology elaborated for EC law alone, the
Community legislator or draftsman can only have recourse in the current system to the
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already existing, traditional methods of translation methodology. This, however,
should be done consciously.
The thesis underlines on several occasions that it is in the case of fields of law
strongly influenced by national legal constraints that the linguistic functional disorder
can be considerable. Among these fields of law the area of private law should be
mentioned first. A distinct chapter deals with the conceptual problems and challenges
that can concern already harmonized areas of private law, such as consumer
protection law, or aspects of contract law to be harmonized in the future.
After having given a general overview of the linguistic and conceptual implications of
the different legal systems in the field of private law, I entered into the thorough
analysis of three concepts generally applied by the consumer protection directives but
defined in different ways. The three concepts were: “consumer”, “damage” and “good
faith”.
As far as future perspectives in the field of private law are concerned, I have studied
the linguistic aspects of the three communications published by the European
Commission on European contract law.
Finally, an additional chapter of the thesis presents the case-law of the Court of
Justice concerning the interpretation problems in the case of equally authentic but
diverging linguistic versions of Community acts.
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