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I. 

A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

 

Az értekezés alapvető célja az 1804. évi Code civil kiadásához vezető, a francia magánjog 

egységét megvalósítani törekvő fellépések feltárása, továbbá ezen fellépések kodifikáció 

szempontjából való jelentőségének megmutatása, valamint a megvalósult egység elemzése 

volt. Ennek érdekében az értekezés részletesen bemutatja és elemzi a francia magánjogi 

egységre ható egyes tényezőket. 

Az értekezés különös hangsúlyt fektet a pays de droit écrit és a pays de droit coutumier 

jellegzetességeinek és alapvető ismérveinek, a római jog e területeken játszott szerepének 

megismertetésére, végül a szokás- és írott jogi országterületek jogrendjeinek egymásra 

hatására. 

Ezen túl az értekezés feltárni igyekezett a 13-16. századi francia monarchiában kiadott 

szokásjogi gyűjtemények, a városi jogkönyvek és egyes ítéletgyűjtemények magánjogi egység 

irányába ható jelentőségét. 

Harmadrészt az értekezés a királyi jogalkotásnak a magánjogi egység megteremtésében 

játszott szerepével foglalkozik, különösen nagy teret szentelve azon módszerek 

ismertetésének, melyhez a Code civil megalkotói is folyamodtak. E vonatkozásban az 

értekezés megmutatni törekszik, hogy a grande ordonnance-ok egyes magánjogi – így 

különösen a tengeri kereskedelem, ajándékozás, végrendeletek, öröklési jog – tárgykörökben 

több mint másfél évszázaddal a magánjogi kódex kiadása előtt már megvalósították a remélt 

egységet. 

Negyedrészt az értekezés feltárni törekszik a francia jogi oktatásnak a magánjog 

kodifikációjában játszott szerepét. E körben a droit commun français felkutatásában 

meghatározó jelentőségre szert tett francia jog professzorának intézményét helyezi a vizsgálat 

középpontjába, kiemelve, hogy e professzorok többsége az egységes francia jogforrást 

igyekezett felkutatni, és azt diákjai számára megismerhetővé tenni. 

Ötödrészt az értekezés központi szerepet juttat a doktrína törekvéseinek, különösen az 

École historique szerzőinek, DUMOULIN, CUJAS és HOTMAN fellépésének, valamint a jogi 

racionalizmus körében munkálkodó, 17. századi jogászok – LAMOIGNON, TAISAND, BOUHIER, 

DOMAT, FLEURY, ARGOU, BOURJON, DAGUESSEAU, POTHIER – e tárgykörre irányuló 

törekvéseinek. 

Hatodrészt az értekezés a forradalom időszakának magánjogi fellépéseit és eredményeit 

vizsgálja, különös tekintettel az 1789. évi États généraux választására összeállított 
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panaszfüzeteknek a magánjogi partikularizmus elleni fellépésére, továbbá az Alkotmányozó 

Gyűlés, a Törvényhozó Gyűlés, a Konvent és a Direktórium magánjogi tárgykörben 

megvalósított eredményeire, végül CAMBACÉRÈS nevéhez kapcsolható három tervezet 

kidolgozására, jellegére és bukásához vezető okokra. 

Végül az értekezés utolsó egysége az első konzulnak a magánjog egysége irányába tett 

fellépéseit vizsgálja, nagy hangsúlyt helyezve az egyes magánjogi tárgykörök tárgyalásakor 

kifejtett személyes befolyására, majd a kódex szerkezetének és jellegének vizsgálatára, 

valamint a kiadást követő évszázad szerzőinek munkásságára. 

 

1. Jogi földrajztan. Az ancien régime jogi térképe, vagyis a királyság földrajzi területe a Code 

civil kiadásáig az írott jog (pays de droit écrit) és a szokásjog (pays de droit coutumier) 

országterületeire tagolódott. A francia jogi irodalom ezt az elkülönítést – szigorúan magánjogi 

tekintetben – hagyományosan és élesen követi, azonban e két típusú jog országai közötti 

határvonal korántsem volt egyértelmű, hiszen Franciaország középső vidékén létezett egy 

olyan határterület, ahol az írott jog és a szokásjog egyaránt alkalmazást nyert, sőt kölcsönös 

hatást gyakorolt egymásra. 

A pays de droit coutumier a jog egyfajta olvasztótégelyeként a legkülönbözőbb elemeket 

– etnikai tényezőket, jogi hagyományokat, földrajzi sajátosságokat, politikai- és társadalmi 

változások jogi hatásait – is magába olvasztott. A francia királyság szokásjogi gócok 

kialakulását mutató jogi sokszínűsége több mint hatvan általános (tartományi) szokásjogi 

rendszert foglalt magában, melyeket egyes rendelkezések vonatkozásában több mint 300 helyi 

és városi (különös) szokásjogi rendszer módosított. Az egyes szokásjogi rendszerek területi 

hatálya igen változatos képet mutatott: a legnagyobb kiterjedésű szokásjogi területek 

(Normandia, Bretagne, Poitou, Franche-Comté) földrajzi határa megegyezett egy-egy 

tartomány határával, a párizsi parlament területi illetékessége több szokásjogi területet is 

magában foglalt, míg a keleti országterületeken majdnem minden város, prévôt-székely egy 

önálló szokásjogi központot alkotott. E szokásjogi rendszerek azonban nem sokban 

különböztek egymástól, hiszen egyes magánjogi tárgykörök – családi jog, öröklési jog – 

tekintetében egyfajta szokásjogi csoportok kialakulása volt megfigyelhető. A szokásjogi 

széttagoltság következményeit és egyben az ancien régime jogi sokszínűségét kiválóan 

jellemzi FRANÇOIS VOLTAIRE (1694-1778) megjegyzése, mely szerint az országban utazó 

olyan gyakorisággal vált törvényt, mint lovat. A francia király uralma alatt élők 1804-ig 

tartományonként, országterületenként és városonként változó magánjogi rendelkezéseket 

alkalmaztak. 



 4

A római jognak az ancien régime országában játszott szerepe tekintetében az értekezés két 

irányban vizsgálódik: egyrészt a római jog alapját képezte az írott jog országterületei 

jogrendjének és droit écrit-ként – szokásjogi formában – nyert alkalmazást, másrészt a 

szokásjog országterületein raison érite alakjában – egy adott szokásjogi rendelkezés 

hallgatása vagy homálya esetén – domináns szereppel bírt. 

A római jog a szokásjogok és a pozitív törvények hatálya alatt, a jogban alkalmazott 

egyetemes logika, az igazságosság és a méltányosság megjelenési formájaként – magyarázó- 

és másodlagos szabályként – létezett. A római jog ezen általános erejében jelent meg az írott 

jog országainak sajátos jogi jellege. A hatályában és terjedelmében is jelentősen csökkent 

droit écrit Franciaország déli részének (a Loire folyó és Auvergne tartomány közötti 

képzeletbeli vonaltól délre eső területek) általános szokásjogát alkotta, mely vonatkozásában 

az egyes parlamentek – a joggyakorlat révén – módosításokat vittek végbe. E területeken az 

írott jog hatálya kiterjedt a szerződési- és az öröklési jog, a dologi jog, a személyi jog és az 

adományok szabályainak meghatározására, így helytálló lehet az a megállapítás, hogy e 

joganyag a pays de droit écrit jogrendjeinek alapját képezte. 

A szokásjogok országterületeinek jogászai az általában rövid és pontatlan szokásjogi 

rendelkezések hallgatása vagy bizonytalansága esetén a római jogi szabályok között keresték 

a felmerült kérdésre irányadó választ. E gyakorlat nyomán a római jogi eredetű rendelkezések 

– raison écrite formájában – hiánypótló funkcióval bírtak: törvényi erő nélkül, a szokásjogok 

hiányosságait kitöltve, valós megoldásként szolgáltak a joggyakorlat és a hozzá kapcsolódó 

doktrína számára. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a római jog az ancien régime időszaka alatt új 

legitimitást kapott: úgy jelent meg, mint a római jogászok zsenialitása által felfedezett 

természetjogi eredetű törvények összessége, mely a királyi ordonnance-ok, a kánonjog és a 

szokásjogok szabályai alkotta pozitív jog testét jellemző hiányosságok pótlásaként és 

kiegészítéseként volt jelen az egyes jogrendekben. 

 

2. A szokásjogi gyűjtemények szerepe. A szokásjog a francia monarchia évszázadaiban több 

forrásból tevődött össze. Kezdetben (10. század) az egyes magánszemélyek közötti 

megállapodásokból, adománylevelekből, jegyzőkönyvekből, majd a 13. századtól kiadott 

szokásjogi- és ítéletgyűjteményekből ismerhető meg. A szokásjogok kiadása fontos 

társadalomfejlődési korszakot jelölt, hiszen – a közös élet szabályai felismerésének 

fontosságán túl – a jog megerősödéseként jellemezhető: az írásban rögzített szokásjog ugyan a 

jog fejlődését lelassította, ezzel viszont a jogalkalmazók számára felismerhetővé vált. 
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Kezdetben bírák és gyakorlati jogászok foglalták írásba az egyes szokásjogi 

rendelkezéseket annak érdekében, hogy tartalmát a jövőre nézve rögzítsék. E kizárólag 

magánkezdeményezésű kiadások azonban kevés erővel rendelkeztek. Szokásjogi gyűjtemény 

fogalmán egy jogász vagy királyi tisztviselő által készített, saját országterületének vagy saját 

és a szomszédos országterület szokásjogát összefoglaló, általában rövid terjedelmű és nem 

koherens egységet mutató munkát értünk, melyet igen gyakran római- és kánonjogi 

rendelkezések, valamint az egyes alkotók jogról alkotott személyes elképzelései hatottak át. A 

területi és személyi hatályában is bizonytalan kezdeti összefoglalások magánjellegű 

munkaként jelentek meg, melyek a bírákat további bizonyítási eljárás lefolytatására 

kötelezték; e kezdeti gyűjtemények általában nem rendelkeztek hivatalos jelleggel, vagyis 

uralkodói jóváhagyással és megerősítéssel, ezáltal nem kötötték az eljáró bírót. Ha azonban a 

gyűjtemény egy kiemelkedően elismert korabeli jogász munkájaként jelent meg, kivételesen 

nagy tekintélyre tehetett szert a jogalkalmazók körében. 

A későbbi szokásjogi gyűjtemények kiadásának céljait az 1454. évi Montils-lès-Tours 

ordonnance pontosította. A királyi akarat szerint az összefoglalás célja az volt, hogy az írásba 

foglalt szokásjogot egyszerűbb legyen bizonyítani, ezáltal a bírósági eljárást megkönnyítse, és 

véget vessen a szokásjogok bizonytalanságából eredő, véget nem érő eljárásoknak. E 

dokumentum rögzítette a kiadás során követendő eljárást is: elsőként az adott országterület 

szokásjogának összefoglalását elrendelő királyi parancs kiadását követően a királyi emberek, 

törvényszéki írnokok, községi bírák és városi tanácsosok megkapták a bailli közvetlen 

parancsát az emlékezetükben élő helyi joggyakorlat összeírására. Egyidejűleg a bailli-k és a 

sénéchal-ok szintjén összeült az országterület tanácsa, melynek tagjaiból álló, külön e célra 

alakult bizottságok elé kerültek a gyakorlat emberei által előkészített összefoglalások. A 

bizottság ezen összefoglalásokból egységes tervezetet készített, mely a parlament tagjaiból – 

mint a király által a szokásjog összefoglalása érdekében külön kinevezett királyi biztosokból – 

létrehozott rendi jellegű gyűlés elé került megtárgyalás végett. Abban az esetben, ha a rendek 

elfogadták az előterjesztett tervezetet, a szokásjogi összefoglalás szövege véglegesen 

elfogadottnak volt tekinthető, ellenkező esetben a parlament köteles volt a hibákat orvosolni. 

E szöveghez csatolták a király szentesítő dekrétumát, majd e dokumentumot a bailli-k és a 

sénéchal-ok hivatali irodáiba, valamint a parlament jegyzőjének küldték meg. A hivatalosan 

megállapított szokásjog már nem szorult további – bírósági eljárás keretében történő – 

bizonyításra: létezése és hatálya a királyi megerősítés alapján nyugodott. Ennek 

következtében egy adott bírósági eljárás folyamán a szokásjog megállapítására irányuló 

fellépések okafogyottá és egyben tiltottá váltak. 
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Az első szokásjogi gyűjtemények Normandia területéhez kapcsolódtak: Très ancien 

Coutumier de Normandie néven megjelent rövid gyűjtemény első része 1199-ben, második 

része 1220-ban került kiadásra. Az 1253 körül IX. LAJOS bizalmasa PIERRE DE FONTAINES 

által Conseil à un ami címmel kiadott, Vermandois térség szokásjogát összefoglaló munka a 

néhány évtizeddel korábban francia nyelvre fordított justinanusi kódex rendelkezéseire és a 

korábbi bírói gyakorlat – szerző által kiemelkedően fontosnak tartott – döntvényeire 

vonatkozó utalásokat tartalmazott. A 13-14. század fordulóján kiadott munkák az egyes 

országterületek (Anjou, Touraine, Orléans, Clermont, Bretagne, Maine, Elzász, Verdun, 

Champagne) szokásjogi rendelkezéseit előre meghatározott rend keresésének igénye nélkül, 

római- és kánonjogi idézetekkel kísérve tárgyalták. A 15. század folyamán a francia 

szokásjogi rendszerek többségének szabályait írásba foglalták, azonban az uralkodó általi 

hivatalos megerősítések ritkák maradtak. A 16. század első évtizedében, XII. LAJOS (1498-

1515) uralkodása idején felgyorsult jogösszefoglalási munkák földrajzi határait egy 

országterület vagy egy bailli területi illetékességének határai jelölték ki; számos helyi 

szokásjog idővel annak okán olvadt az általános szokásjogba, hogy a rendek nem kérték az 

összefoglalást végző királyi emberektől a helyi szokásjog egyes, kisebb jelentőségű vagy 

kevésbé alkalmazott szabályainak megállapítását. 

I. FERENC (1515-1547) időszakában új indítóok került előtérbe: az addigi gyűjtemények 

csupán megállapították a jogot, azonban annak alapjaival nem foglalkoztak. Ekkor merült fel 

elsőként, hogy az írásba foglalás a jog megreformálásához vezethet, továbbá a haszontalannak 

és ésszerűtlennek tartott rendelkezéseket a raison és a méltányosság kritériumával kell 

összevetni. A korábban írásba foglalt szokásjogi rendelkezések felülvizsgálatával egybekötött 

reformálás és hivatalos kiadás a 16. század második felében érte el csúcspontját. E fellépés az 

első összefoglalásokat jellemző bizonytalanság, pontatlanság nyomán vált szükségessé: az 

1510-ban kiadott párizsi szokásjog 1580-ban, az 1509-ben kiadott orléansi szokásjog 1583-

ban, míg az 1539-ben kiadott bretagnei szokásjog 1580-ban került megreformálására és 

ismételt hivatalos közzétételre. 

A szokásjogok kiadása a kodifikáció felé vezető hosszú folyamat elsődleges elemének 

tekinthető. E szokásjogi összefoglalások révén részleges egységek sokasága valósult meg, 

egyben a doktrinális folyamat kezdetét is jelentették, melynek következtében minden 

szokásjogi rend elmélyült tanulmányozása és egy másik szokásjogi rendszerrel való 

összevetése és magyarázata vette kezdetét. E gyűjtemények 1789-ig, sőt a forradalmi 

jogalkotás által nem érintett tárgykörökben egészen 1804-ig hatályban maradtak, hiszen 

módosításukhoz az elfogadási eljárás szabályait kellett volna ismételten alkalmazni, azonban 
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e hosszadalmas és bonyolult eljárás, valamint a rendek egyhangú szavazata elérésének 

nehézsége megakadályozta a 16. század során megállapított szövegek módosítását. 

 

3. Királyi jogalkotás. A királyi jogalkotás kifejezett tárgykörei nem rögzültek pontosan a 

francia monarchia évszázadaiban. Az uralkodó – élő jogalkotóként – nem volt kötve elődjei 

rendelkezéseihez, azonban az isteni és a természeti törvények ellen nem cselekedhetett. A 

hosszú időn át kikristályosodott gyakorlat erősítette meg azt a felfogást, hogy az uralkodó 

jogalkotási aktusainak elsősorban a királyság közjogi berendezkedését és az 

igazságszolgáltatás jó működését kell biztosítani. A középkor egésze folyamán a francia 

királyok a magánjog területére vonatkozó joganyagba csak ritkán és kivételes jelleggel 

avatkoztak be, hiszen a szokásjogok védelmezőjeként hasznosabbnak tartották az egyes 

országterületek jogi hagyományainak tiszteletben tartását, mintsem hogy a közhatalmat 

közvetlenül nem érintő, magánjogi vonatkozású tárgyköröket érintő egységes szabályokat 

alkossanak. 

A királyt saját személyében megillető törvényalkotás jogát a francia uralkodók általában 

tanácsban eljárva gyakorolták, számos elnevezés – edicta, decretiones, decreta, 

praeceptiones, constitutions, ordonnance, établissement, décrets, édits, pragmatique sanction 

kiváltságlevelek – alatt kiadva annak dokumentumait. 

Ordonnance fogalma alatt a királyság egész területére vonatkozó, a király jogalkotási 

hatáskörébe tartozó tárgykörben hozott jogi aktus értendő. E felfogásban II. FÜLÖP ÁGOST 

(1180-1223) alkalmazta e dokumentumot elsőként, mely tág értelemben a király által alkotott 

törvényt, míg szűk értelemben a királyság egészében alkalmazandó, több tárgykörre 

vonatkozó rendelkezéseket magában foglaló királyi dokumentumot takart. 

A 14. századig a magánjogi kérdések ordonnance-ok általi szabályozása kívül maradt a 

királyi jogalkotás hatókörén. SZENT LAJOS (1226-1270) 1254-ben kiadott, az erkölcs 

reformálásáról szóló ordonnance-a elsősorban közigazgatási, igazságszolgáltatási, 

rendfenntartási reformokat tartalmazott. 1275-ben III. FÜLÖP (1270-1285) pénzügyi 

kérdésekről, 1302-ben SZÉP FÜLÖP (1285-1314) a királyság belső reformjának 

szükségességéről adott ki ordonnance-t. A reform-ordonnance-ok kiadása SZENT LAJOS-hoz 

vezethető vissza, aki a szent háborúból való hazatérését követően egész királyságát érintő 

változásokat vezetett be. E típusú dokumentumok kiadásának okát abban lelhetjük fel, hogy 

kül- és belháborúkat követően a francia királyok gyakran az igazságszolgáltatás, a belső 

rendfenntartás és a pénzügyek reformálásához folyamodtak, saját elhatározásukból vagy a 

rendekkel való konzultációt követően. 
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A 16. század második felében a király és az États généraux együttműködésének 

eredményeképpen számos, magánjogi tárgykörbe – hitbizományi öröklés, titkos házasságok 

érvénytelenítése, házassági kivonatok nyilvántartása és kiállítása, kereskedelmi jog – eső 

ordonnance került elfogadásra. XIV. LAJOS (1643-1715) fellépését a magánjog egyes 

területeire vonatkozó szabályok kodifikációs munkálatai jellemezték, melyet azon álom 

vezérelt, hogy nevéhez az egységes francia jogrend megteremtése kapcsolódjon. Uralkodása 

idején – COLBERT tevékenysége nyomán – a polgári igazságszolgáltatás, a kereskedelmi jog, a 

gyarmati szigetek rendőrségének hatáskörét szabályozó grande ordonnance-okat fogadtak el, 

melyek elsőként rendelkeztek világosan és racionálisan felépített szerkezettel, továbbá e 

dokumentumok tagolták elsőként tudatosan az egyes rendelkezéseket címekre és fejezetekre, 

az ugyanazon kérdésekre vonatkozó korábbi szabályokat tudatosan helyezték hatályon kívül, 

azonban a magánjog egységét nem voltak képesek megvalósítani. XV. LAJOS (1723-1774) 

uralkodása alatt csak az írott jog és a szokásjog országterületei közötti legcsekélyebb 

szembehelyezkedést mutató magánjogi tárgykörök – ajándékozás, végrendeletek, öröklési jog 

– vonatkozásában jött létre egység. 

 

4. A közös jog keresésének folyamatát erősítette az 1679. évi ediktum, mely valamennyi 

francia jogi karon létrehozta a francia jog professzora intézményét. A 17-18. században e 

professzorok kiemelkedő szerepet játszottak a jogi doktrína fejlődésében, hiszen előadásaik 

vázlatát vagy az azokon alapuló magyarázatokat diákjaik rendelkezésére bocsátották. A droit 

commun français lassanként kikristályosodott fogalma tette lehetővé, hogy e professzorok 

kilépjenek a saját országterületükön alkalmazott szokásjog szűk keretéből annak érdekében, 

hogy diákjaik számára más szokásjogokkal vagy az írott joggal való összehasonlító és 

gyakran történeti tanulmányokat nyújtsanak. 

 

5. Az elmélet szerepe. A magán- és büntetőeljárás, a kereskedelmi jog és a közigazgatási jog 

rendelkezéseit több-kevésbé egységesen királyi ordonnance-ok rögzítették, míg az anyagi 

magánjog szabályainak többségét megreformált, írásban kiadott szokásjogi gyűjtemények 

tartalmazták. A királyi rendelkezések nem alkottak koherens egységet, sőt a szokásjogok 

egymással ellentétes rendelkezései tovább növelték a jogrend bizonytalanságát. E helyzet 

hozta felszínre a doktrína embereinek a kodifikáció és a magánjogi egység irányába mutató, 

három évszázadon át meghatározó jelleggel bíró fellépését. 

Az École historique első képviselőjeként CHARLES DUMOULIN (Carolus Molinaeus, 1500-

1566) minden szokásjognak egy rendszerbe történő egybeolvasztását javasolta, ugyanakkor 
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tisztában volt a már összefoglalt szokásjogok okán e vállalkozása elé állított akadályokkal. A 

felkutatni vélt nemzeti jog előnyeit a jog homályosságának és hallgatásának 

kiküszöbölésében, a méltányosság megjelenésében és az eljárási nehézségek csökkenésében 

látta. CUJAS (Iacobus Cuiacius, 1522-1590) munkássága a történeti módszer kiváló példáját 

mutatta: egymás után hozta napfényre az addig elrejtve heverő római jogemlékeket, egyben a 

római jogot addig nem ismert sokoldalúságában állította a kortársak elé. 

A 16. század folyamán számos jogász vállalt szerepet a droit commun français 

felkutatásában. BERNARD D’ARGENTÉ (1519-1590) Bretagne szokásjogának magyarázatát 

adta, GUY COQUILLE (1523-1603) Nivernais szokásjogának kommentárjában a közös francia 

jogot a római joggal tekintette egyenértékűnek. ANTOINE LOISEL (1536-1615) a párizsi 

szokásjog szabályaiban lelte fel a közös jog alapját; a magánjog egységének kifejezett 

keresését célul tűző szerző a szokásjog általános elveit tömör mondatokba és axiomatikus 

rendszerbe helyezte. 

A 17. századi jogászok szerepe szintén meghatározó volt a közös francia jog alapjainak 

felkutatásában. GUILLAUME DE LAMOIGNON (1617-1677) kancellár célja az volt, hogy a 

joggyakorlat által eltérően megítélt kérdésekben olyan szabályokat rögzítsen, melyek az egész 

királyság területén az általános és közös jog alapjául szolgálhatnak. A Code civil kidolgozói 

által gyakran forgatott és hivatkozott munka a magánjog számos tárgykörét – személyi jog, 

gyámság, dologi jog, hűbérbirtok, jelzálog, foglaló, elbirtoklás, házassági közösség, 

szerződések, végrendeletek – foglalta egybe. JEAN MARIE RICARD (1622-1678) célja már egy 

olyan összehasonlító rendszer kidolgozása volt, mely a jog különböző forrásaiban létező 

közös szabályok felkutatását tette lehetővé; elismerte, hogy a francia jog római jogi és 

szokásjogi elemekből áll. E korszak jogászai vetették fel elsőként nyíltan, hogy egy 

szokásjogi rend – leginkább Párizs jogrendje – képezhetné az egységes francia jog forrásának 

alapját. JEAN BOUHIER (1673-1746) a bourgognei szokásjogi rendelkezéseket fejezetek, címek 

és cikkek szerint helyezte rendszerbe, és határozottan úgy foglalt állást, hogy e szokásjogi 

rend alapját a római jog képezi. Úgy vélte, hogy a közös jog a királyi ordonnance-okból, 

szokásjogi rendelkezésekből és írott jogi szabályokból áll. 

A racionalizmusnak a jogban való megjelenése az École Française Classique iskolához 

tartozó jogászok munkásságában mutatkozott meg. JEAN DOMAT (1625-1696) célja annak 

meghatározása volt, hogy a korszak francia jogában a római jogi szabályokat hol 

alkalmazzák; óhaja a római jogi szabályok rendszerezése, majd ebből az egész nemzetre 

alkalmazandó joganyag alapjainak megalkotása volt. Úgy vélte, hogy a magánjogban jelen 

lévő rend, továbbá a méltányosság és az ésszerűség kritériuma a magánjog rendelkezéseit 
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egyetlen corpus-ba olvasztja. DOMAT elsőként kristályosította ki az ésszerűség kritériumát a 

római jogi rendelkezések közül, és elsőként oldotta el a római jogot a latin nyelvtől; fellépése 

elsősorban DAGUESSEAU kancellár ordonnance-ok kiadását előkészítő munkájára gyakorolt 

hatást, aki egy adott magánjogi tárgykörre vonatkozóan a legfontosabb idézetek átvételével 

támaszkodott DOMAT munkáira. FRANÇOIS BOURJON (?-1751) a párizsi szokásjog 

alapulvételével kívánta a magánjogi egységet megvalósítani; számára e szokásjogi rendszer a 

római jog rendszerével azonos erővel bíró, ésszerű rendszert alkotott. DAGUESSEAU kancellár 

úgy vélte, hogy a közös jog alapját a francia uralkodók által régóta megengedett módon 

alkalmazást nyerő római törvények, és a királyi hatalom által összefoglalt szokásjogok 

alkotják, melyek rendelkezéseit a királyi ordonnance-ok egészítik ki. Elsődleges célja inkább 

a létező jog egyszerűsítése, a joggyakorlat eltéréseinek csökkentése volt, mintsem a 

magánjogot rendszerező, gyors kodifikáció megvalósítása. Père du Code civil-ként POTHIER – 

a jogi racionalizmus győzelmét megteremtve – a létező jogból kiinduló és az általános 

szabályokon alapuló logikus rendszert dolgozott ki. A közös francia jog fellelését célul tűző 

munkáiban a justinanusi felosztást követve, az egyes magánjogi tárgyköröket logikusan és 

matematikai módszerek alapján felépített váz szerint vizsgálta. Munkásságával a korábbi 

hagyományos módszerek alkalmazása véget ért, és olyan tökéletességét teremtett, mely 

közvetlenül lehetővé tette a későbbi jogász generációk tagjai számára a kódex kidolgozását. 

 

6. A forradalom időszakának magánjogi törekvései. A magánjogi kodifikáció irányába ható, 

az előbbiekben vázolt tényezők azonban nem voltak képesek a remélt célt elérni; a magánjogi 

széttagoltság és sokszínűség konzerválódott. E folyamatnak új lendületet adtak az 1789. évi 

États généraux választására összeállított panaszfüzetek, melyek többsége egy új – a 

szokásjogokat felváltó, a királyság területén alkalmazandó – magánjogi kódex létrehozását 

követelte. Az egységesítés kívánalma mellett a panaszfüzetek többsége igényelte a 

jogforrások sokaságából eredő ellentmondások eltörlését, a magánjogi rend egyszerűsítését, 

világosabbá tételét, pontosítását is. 

A forradalom számos, a magánjogi egység szempontjából fontos elvet rögzített, így a 

tulajdon szentségét és a törvény előtti egyenlőséget. A kodifikáció programja azonban már 

1789. augusztus 4-e előtt létezett, ugyanis az Alkotmányozó Gyűléshez 1789. július 27-én 

benyújtott alkotmány-tervezet rögzítette az egységes magánjogi kódex kiadásának 

szükségességét. 

Az Alkotmányozó Gyűlés  az igazságszolgáltatási rend reformjáról szóló 1790. augusztus 

16-24-i törvénnyel ígéretet tett egy code général kiadására, majd az 1791. szeptember 3-án 
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elfogadott alkotmány – világosan kijelölve a magánjogi kodifikáció irányvonalát – úgy 

rendelkezett, hogy a polgári törvények egységes, egyszerű, világos, az alkotmánnyal 

összeegyeztethető, továbbá a királyság teljes területén alkalmazandó kódexét kell megalkotni. 

Annak ellenére, hogy e gyűlés a későbbiekre halasztotta a kódex tárgyalását, a házassági jog 

és az öröklési jog szabályainak vitáját napirendre tűzte. 

Az Alkotmányozó Gyűlés működését 1791. október elsejével folytató Törvényhozó 

Gyűlés feladata az 1791. évi alkotmány alkalmazása és az 1789 óta megkezdett reformok 

folytatása volt, mely utóbbiak között előkelő helyet foglalt el az egységes magánjogi kódex 

kidolgozásának igénye. Annak ellenére, hogy az 1792. augusztus 10-i trónfosztásig a kódex 

tervezetét nem tárgyalták, a Törvényhozó Gyűlés működésének utolsó heteiben a magánjog 

reformja addig soha nem tapasztalt előrehaladást mutatott: 1792. szeptember 20-án került 

elfogadásra a polgári házasságról szóló törvény. E gyűlés valójában a kodifikáció ésszerű 

határidőn belüli megvalósítását egyáltalán nem tűzte céljául, pusztán a politikai akarat 

nyomására megelégedett a magánjog bizonyos területének részleges szabályozásával. 

A zsirondista Konvent – 1792. szeptembere és 1793. júniusa között – a körülmények által 

diktált szükség és politikai elsőbbség szerint, tárgykörönként fogott a magánjogi reform 

megvalósításához, így az öröklési jog, a házasságon kívül született gyermek jogállása és az 

örökbefogadás területén alkotott törvényt. A magánjogi kodifikáció az 1792. október 14-én 

JEAN-JACQUES RÉGIS CAMBACÉRÈS (1753-1824) elnökletével – Comité de législation civile, 

criminelle et de féodalité néven – felállított bizottság megalakulásával folytatódott, melynek 

tagjai között a Konvent legkiválóbb jogászait találhatjuk. E bizottság munkája nyomán 

CAMBACÉRÈS 1793. augusztus 9-én terjesztette elő a Code civil első hivatalos, 719 szakasz 

alkotta tervezetét, mely a justinanusi hármas tagolást követte. E tervezet a házassági jog és a 

dologi jog tekintetében a forradalmi jog eredményeit követte, a szerződési jog rendelkezéseit 

az egyéni szabadságon nyugodva határozta meg. A tervezet bukásának okai között a jogászok 

elleni támadásokat, a forradalmi gondolatok túlságos előretörését találjuk; elfogadás az ancien 

droit és a nouveau droit egyesülését megteremtő jogi status quo-t eredményezett volna, 

melyben egyedül a jogászok lettek volna képesek eligazodni. 

CAMBACÉRÈS a Code civil második tervezetét 1794. szeptember 9-én nyújtotta be a 

thermidori Konvent elé. A tervezet tárgyalása során heves vita alakult ki a házasságon kívül 

született gyermek jogállása és öröklési joga, a házastársi vagyonközösség kezelése, valamint 

az ajándékozás tekintetében. A Konvent a tervezettel szembeni általános elégedetlenségét 

nem fejezte ki nyíltan, így a bukás okai az egyes rendelkezésekkel – különösen a házasságon 
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kívül született gyermek jogállása, az örökbefogadási jog és a házastársi vagyon közös 

kezelése – szembeni ellenállásban keresendők. 

A Direktórium időszakában az Ötszázak Tanácsa 1795. novemberében a törvények 

egyszerűsítésével és osztályozásával bízta meg a Commission de la classification des lois-t, 

melynek magánjogi szekciója 1796. június 14-én terjesztette elő a Code civil harmadik 

tervezetét. A POTHIER munkásságával közvetített természetjogon, a római jogon és az ancien 

régime joggyakorlatán alapuló tervezet a teljes családi jog tekintetében a forradalmi 

jogalkotás eredményeire támaszkodott, a dologi jog tekintetében átvette az első tervezet 

rendelkezéseit, míg a szerződési jog tekintetében pedig POTHIER munkájának szerkezetét 

követte. Az új választások közeledtével az Ötszázak Tanácsa üléseit egyre inkább uraló 

politikai viták nem tették lehetővé, hogy e testület a magánjogi tervezet tárgyalásával 

érdemben foglalkozhasson. Az 1797. évi választásokat követően a tervezet a folytonos 

politikai csatározások áldozatául esett. A Direktórium törvényhozása csak a thermidori 

korszaknak a magánjog területére vonatkozó örökségét volt képes kezelni, valamint a 

házasságról, az öröklési jogról és a házasságon kívül született gyermek jogállásáról szóló 

törvényekhez benyújtott módosításokat tárgyalta. 

A brumaire 18-i államcsíny előestéjén az Öregek Tanácsa és az Ötszázak Tanácsa is 

külön-külön 25 tagú törvényelőkészítő bizottságot szervezett, melynek nyomán JEAN-IGNACE 

JACQUEMINOT (1758-1813) – korábbi nancyi ügyvéd – által készített tervezet került tárgyalás 

alá. E negyedik tervezet a korábbi három tervezet irányvonalait követve az ancien droit 

óvatos és előremutató módszereit a forradalmi jogalkotás eredményeivel forrasztotta egybe. 

 

7. Bonaparte fellépése. A Konzulátus időszaka a francia magánjogi kodifikáció végső 

fázisának tekintendő, melyhez hatalma és tekintélye révén az első konzul is hozzájárult, aki a 

kodifikáció megvalósításában nem csupán társadalmi szükségletet látott, hanem az új közjogi 

berendezkedés konszolidálásának politikai eszközét is. Az idő kedvező volt a munka 

bevégzéséhez: az ancien régime közjogi berendezkedése véglegesen eltűnt, az új politikai 

rend a forradalom által életre hívott új elveken nyugodott, a raison kritériuma lassan a 

magánjog egész területén győzedelmeskedett. 

Az első konzul elképzelése szerint a kodifikációs munkálatokat csak egyetlen, kis 

létszámú bizottságban dolgozó jogászok képesek véghezvinni. Az 1800. augusztus 12-én 

kiadott konzuli rendelet megbízta FRANÇOIS-DENIS TRONCHET-t (1726-1806) a Semmítőszék 

elnökét, JACQUES DE MALEVILLE-t (1741-1824) a Semmítőszék bíráját, FÉLIX-JULIEN-JEAN 

BIGOT DE PRÉAMENEU-t (1747-1825) a Semmítőszék tagját és JEAN-ÉTIENNE-MARIE 
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PORTALIS-t (1745-1807) a magánjogi kódex tervezetének kidolgozásával. Földrajzilag egy 

párizsi, egy périgordi, egy breton és egy provencei jogász kinevezése a szokásjogi és az írott 

jogi országterületek egyensúlyát biztosította. A brumaire 18-i államcsínyt követően, a két 

alkotmánybizottság és a három ideiglenes konzul által előkészített, 1799. december 13-i 

alkotmány a kormány kizárólagos jogosultságává tette a törvény-előkészítés feladatát: a 

tervezetet az Államtanács – a konzulok felügyelete alatt működő – egyik szekciója tárgyalta, 

majd az Államtanács teljes ülése elé terjesztette azt. A kizárólag az első konzul által 

összehívható és elnökölt Államtanács ülésén a törvényjavaslatot kidolgozó szekció elnöke 

ismertette a tervezetet, majd ezt követően került sor az érdemi vitára. Az Államtanács által 

elfogadott javaslat törvénnyé válásához a két kamarából álló törvényhozás közreműködése 

volt szükséges: egyrészt a vitát tartó, de nem szavazó Tribunat, másrészt a szavazó, de vitát 

nem folytató Corps législatif. 

A négy biztos által kidolgozott tervezetről vitát folytató Államtanács tagjai közé 

BONAPARTE a forradalom időszakának olyan kiemelkedő jogászait – BOULAY DE LA 

MEURTHE, BERLIER, JEAN-BAPTISTE TREILHARD, EMMERY, THIBUDEAU, OUDOT, MERLIN DE 

DOUAI – hívta meg, akik képesek voltak PORTALIS és TRONCHET befolyását ellensúlyozni. 

A kódex kidolgozásának munkálatait három szakaszra bonthatjuk: egyrészt az 1801. július 

17. és 1802. január 6. közötti, a személyi jogra vonatkozó teljes első könyvet tárgyaló első 

ülésszak, másrészt az 1802. szeptember 9. és 1803. május elseje közötti 33 ülést magában 

foglaló második, és végül az 1803. szeptember 29. és 1804. március 23. közötti harmadik 

ülésszak. 

BONAPARTE Államtanács előtt kifejtett gondolatait anélkül vizsgálta az értekezés, hogy 

személyére kiváló jogászként tekintett volna, továbbá hogy elmélyült jogtudásának elemeit 

kutatta volna. Semmiképpen sem tekinthetünk a kódexre BONAPARTE saját alkotásaként: az 

általa elnökölt Államtanács a tárgyalt szöveget a kodifikációs bizottsághoz küldte vissza 

módosításra, új kiadásra, egy adott cím rendelkezéseinek ismételt összefoglalására. Az első 

konzul az Államtanács testületén belül sem jutott érdemben meghatározó szerephez, hiszen 

nem volt minden ülésen jelen; annak ellenére, hogy a törvények egyszerűségét és egységét 

tartotta a legfontosabb elérendő célnak, nem ragaszkodott szisztematikusan a magánjog 

minden területén az egyszerűség eléréséhez. Száműzetésben írt visszaemlékezésében saját 

szerepét az Államtanács működésére befolyást gyakorló jogászok szerepe mögé sorolta. A 

személyek joganyagának tárgyalása során az első konzul az állampolgárság feltételeinek 

meghatározására, a polgárjogok elvesztésére és az eltűnt személyekre vonatkozó 

rendelkezések vitája során, elsősorban az ésszerűség kritériumára hivatkozva érvelt. A 
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házassági joganyag tárgyalása során az erős családok nemzetalkotó szerepét hangsúlyozva 

egyetértett a forradalmi jogalkotás eredményeinek követésével; elképzelt eseteket felvetve 

igyekezett megérteni és megértetni az eleve semmis és a megsemmisítendő házasság közötti 

különbséget, továbbá a házasság hatásai között elsősorban a házassági kötelezettségek 

felsorolására korlátozódott. Az első konzul szintén kiemelkedő fontosságot tulajdonított a 

házasság felbontására vonatkozó rendelkezések pontos meghatározásának. Az atyai hatalomra 

vonatkozó cím vitája során elfogadta az apaság római jogi eredetű vélelmét, azonban 

követelte, hogy a kódex deklarálja az atya gyermeke iránti kötelezettségeit. Az örökbefogadás 

tekintetében úgy vélte, hogy ezen aktus révén keletkezett új szentség keretében egy személy 

csontja és vére egy másik személy csontjába és vérébe kerül át, mely ezáltal megadja a 

gyermeki érzést annak a gyermeknek, aki ezzel addig nem rendelkezett, és az apai érzést 

annak, aki az örökbefogadásig ezen érzéssel nem bírt. 

1804. márciusára a három évvel korábban megkezdett munka befejeződött. A 36 

törvénnyel különállóan megszavazott magánjogi rendelkezéseket az 1804. március 21-i 

törvény foglalta egy corpus-ba és léptette a francia jogrendbe, egyben az ancien droit és a 

forradalmi törvények minden magánjogi vonatkozású rendelkezését hatályon kívül helyezte. 
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II. 

A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 

 

Az értekezés alapjául egyrészt a jelölt által 2000/2001. tanévben Franciaországban gyűjtött és 

azóta folyamatos jelleggel kiegészített, francia nyelvű szakirodalom, másrészt pedig a 19-20. 

század fordulóján megjelent magyar nyelvű szakcikkek szolgáltak. 

 

A francia nyelvű szakirodalmi források között megtalálhatóak egyrészt a francia magánjog 

fejlődését – a napóleoni kodifikáció sikeréig – átfogó jelleggel vizsgáló, tekintélyes francia 

jogtörténészek által kiadott munkák, így többek között ANDRÉ-JEAN ARNAUD két műve, 

JOSEPH DECLAREUIL, JEAN-LOUIS HALPÉRIN, PAUL DUBOUCHET munkái. A szakirodalom 

bázisát képezik továbbá a francia magánjogi kodifikáció részelemeit vizsgáló, szintén átfogó 

jellegű munkák (GEORGES BOURGIN, HENRY CAUVIÈRE, EUGÈNE GAUDEMET, JEAN-LOUIS 

GAZZANIGA, BRUNO OPPETIT). Meghatározó szerephez jutottak a dolgozat egyes fejezeteinek 

alapját biztosító, francia nyelvű tanulmányok és tudományos közlemények, így a római jog 

hatása tekintetében JEAN BART – MICHEL PETITJEAN, LAURENT BOYER munkái, a szokásjogi 

gyűjtemények vonatkozásában JOHN GILISSEN, HENRI KLIMRATH, JEAN-FRANÇOIS POUDRET 

munkái, illetve a francia jogtudomány nagyjai tekintetében GASTION DARTIGUES, JEAN 

CARBONNIER, CHARLES DES GUERROIS, EDOUARD LEDUC munkái. A forradalom időszakának 

magánjogi törekvéseit és eredményeit felsorakoztató művek (PATRICE GUENIFFEY, ERNEST 

JAC, MAXIME LEROY, XAVIER MARTIN) ugyancsak nagy hangsúlyt kaptak a szakirodalmak 

között. Alapozó szerepet kaptak a francia jogtörténet egészét vagy annak részkorszakait 

általános jelleggel – így JEAN BART, JACQUES BOUINEAU, JEAN BRISSET, JEAN-MARIE 

CARBASSE, JEAN-LOUIS HAROUEL, MARCEL MORABITO, DANIEL MORNET, PAUL OURLIAC – 

JEAN-LOUIS GAZZANIGA, ALBERT RIGAUDIÈRE, NORBERT ROULAND munkájaként – 

feldolgozó monográfiák is. Végül a Code civil 200. éves évfordulóján – 2004-ben – kiadott, 

legfrissebb szakirodalmi munkák (JACQUES BOUINEAU műve, LAURENT VERNEY által 

szerkesztett tanulmánykötet) is értékes szekunder forrásoknak bizonyultak. 

 

Annak ellenére, hogy a magyar jogtörténet elsődlegesen a német szakirodalomhoz kötött, az 

értekezés tárgykörében számos magyar nyelven írt monográfia és szakcikk lelhető fel. A 

kodifikációval foglalkozó – különösen HAMZA GÁBOR, KECSKÉS LÁSZLÓ, VARGA CSABA, 

MÁDL FERENC által írt – munkák nagy teret szenteltek a francia magánjogi kodifikáció 

sikeréhez vezető részfolyamatok ismertetésének. A francia magánjogi törvénykönyv egyes 
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rendelkezéseit – összehasonlító jelleggel – szintén számos magyar nyelvű tudományos 

közlemény ismerteti, különösen a magyar magánjogi kodifikációt sürgető fellépések 

vonatkozásában, így többek között BALÁS P. ELEMÉR, BIRÓ VILMOS, CSILLAG GYULA, 

FLEISCHNER SAMU munkái. A kodifikáció jelenségét átfogóan tárgyaló munkák számos 

esetben tettek haladó megállapításokat a francia magánjogi kodifikáció sikere 

vonatkozásában, így különösen FARKAS LAJOS, GÖNCZI KATALIN, HAMZA GÁBOR, 

HARMATHY ATTILA, HOMOKI-NAGY MÁRIA, KECSKÉS LÁSZLÓ, MÁDL FERENC munkái. 
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III. 

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS A HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 

 

A disszertáció eredményei elsősorban a magánjogi kodifikációs törekvésekben nyújtanak 

lehetőséget széleskörű alkalmazásra, továbbá hasznosulhatnak az egyetemi képzés keretén 

belül is. 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a doktorjelölt – jelen értekezés 

tárgykörében – az elmúlt tanévekben speciálkollégiumot hirdetett meg magyar és francia 

nyelven. A valós eredmények az egyetemi alapképzés keretén belül elsősorban alternatív 

tantárgyak oktatásában, továbbá az Egyetemes állam- és jogtörténet című tantárgy vonatkozó 

részének mélyebb megismerésében hasznosulhatnak. A kodifikáció módszerére, szemléletére 

és megvalósíthatóságára tett megállapításai elsősorban a hazai magánjogi rekodifikációban 

nyújthatnak segítséget az abban közreműködők számára. 

 

A kutatás eredményeinek a tudományos életben való használhatóságát jelzik a doktorjelölt 

elmúlt években közzétett tanulmányai, melyek az értekezés részeredményeit ismertették. Az 

értekezés elkészítésével a doktorjelölt a francia és magyar szakirodalmi forrásokon alapulva a 

francia magánjogi kodifikációhoz vezető fellépéseket kívánta egységbe rendezni. 
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I. 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE RECHERCHES, OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

Le but principal de la thèse présentée ici est de découvrir les actions menant à réaliser l’unité 

du droit civil français et la rédaction du Code civil des Français de 1804, ainsi que de 

présenter l’importance de ces actions en fonction de la codification et enfin d’examiner les 

éléments de l’unité du droit privé français. Dans l’intérêt de ces objectifs, la thèse développe 

longuement les facteurs jouant un rôle fondamental dans la codification du droit privé 

français. 

Premièrement, la thèse s’arrête sur la présentation des caractéristiques fondamentales des 

pays de droit écrit et des pays de droit coutumier, ainsi que sur la mise au courant du rôle du 

droit romain sur ces territoires, et enfin sur l’influence réciproque des ordres juridiques des 

pays de droit écrit et des pays de droit coutumier. 

Deuxièmement, la thèse a pour but de découvrir le rôle primordial de la rédaction des 

coutumes locales du XIIIe – XVIe siècles, ainsi que celui de la mise en écrit des dispositions 

juridiques et des arrêts des villes françaises, comme facteurs menant à la réalisation de l’unité 

du droit civil français. 

Troisièmement, la thèse s’arrête également sur le rôle de la législation royale dans 

l’unification du droit civil, et laisse libre cours à certaines méthodes juridiques dont 

profitaient les rédacteurs du Code civil. La thèse, à cet égard, s’efforce de présenter le rôle 

fondamental des grandes ordonnances, qui, dans un certain domaine du droit privé, tel que le 

commerce maritime, la donation, les testaments, la succession, un siècle et demi avant la 

rédaction du Code civil, ont déjà réalisé l’unité souhaitée du droit privé français. 

Quatrièmement, la thèse contient un chapitre sur le rôle de l’enseignement supérieur 

juridique dans la codification du droit civil. La thèse place en plein cœur de ce domaine 

l’institution des professeurs du droit privé français comme jouant un rôle fondamental dans la 

recherche des éléments du droit commun français et elle souligne fortement que la plupart de 

ces professeurs avait l’intention de découvrir le fondement d’une source juridique commune 

et de la faire connaître à leurs étudiants. 

Cinquièmement, la thèse s’arrête sur la mise au courant des efforts de la doctrine 

juridique, notamment sur l’action de certains auteurs de l’École historique, tels que 

DUMOULIN, CUJAS et HOTMAN, ainsi que sur les efforts de certains juristes du XVIIe siècle, 

tels que LAMOIGNON, TAISAND, BOUHIER, DOMAT, ARGOU, BOURJON, DAGUESSEAU et 

POTHIER. 
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Sixièmement, la thèse présente l’influence de la Révolution française dans le domaine du 

droit privé et en examine les effets. La thèse, dans ce cadre, tourne son attention vers les 

dispositions des cahiers de doléance, rédigés à l’élection des États généraux de 1789, ainsi 

que vers les résultats, dans certains domaines du droit privé, réalisés par l’Assemblée 

constituante, l’Assemblée législative, la Convention et le Directoire, et enfin vers les travaux 

préparatoires, le caractère et les causes de l’échec des trois projets du Code civil, présentés par 

CAMBACÉRÈS. 

Septièmement, la thèse s’arrête sur le rôle fondamental de BONAPARTE, premier consul, 

dans l’unification du droit civil français, et accentue son influence personnelle sur 

l’élaboration du Code civil, au sein de Conseil d’État. 

Enfin, la thèse consacre un dernier chapitre à la présentation générale du code et de la 

méthode des auteurs de l’École de l’Exégèse. 

 

1. Géographie juridique. Jusqu’à la rédaction du Code civil, la carte juridique de l’Ancien 

Régime, c’est-à-dire l’ensemble du territoire du royaume français, se divisait entre les pays de 

droit écrit et ceux de droit coutumier. Cette séparation, strictement à l’égard du droit privé, est 

appliquée traditionnellement et nettement par la doctrine juridique française, tandis que la 

ligne de démarcation entre les pays de droit écrit et ceux de droit coutumier ne pouvait pas 

être précisément fixée car, au centre de la France, existait un territoire bien délimité où étaient 

simultanément appliquées les dispositions du droit romain et celles du droit coutumier. 

Dans les pays de droit coutumier, ressemblant à un creuset de droit, s’incorporaient les 

plus divers éléments tels que les facteurs ethniques, les traditions juridiques, les spécificités 

géographiques, ainsi que les influences juridiques des changements sociaux et politiques. La 

diversité juridique des pays de droit coutumier, sur le territoire français aboutissait à la 

« cristallisation » de soixante coutumes générales dont les dispositions ont été modifiées par 

plus de trois cents coutumes locales. Le champs d’application de certaines coutumes 

présentait lui-même une grande diversité : les ressorts des plus vastes coutumes coïncidaient 

avec les frontières géographiques d’une seule région ; tel est le cas de la Normandie, la 

Bretagne, le Poitou et la Franche-Comté. Le ressort très étendu du Parlement de Paris 

comprenait de nombreux pays voisins, tandis qu’à l’est de la France, chaque ville et chaque 

prévôt possédaient leur propre coutume. Malgré une telle mosaïque de coutumes, en ce qui 

concerne certains domaines du droit privé, tels que le droit de la famille et de la succession, 

l’apparition de plusieurs « groupes de coutumes » pouvait être distinguée. « Celui qui voyage 

en France change autant de fois de loi que les chevaux » – résume FRANÇOIS VOLTAIRE 
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(1694-1778), se référant clairement aux conséquences de la géographie coutumière et de la 

diversité juridique de l’Ancien Régime. Tous ceux qui vivaient sous l’autorité des rois 

français, appliquaient des dispositions du droit privé qui variaient d’une région à l’autre, 

d’une province à l’autre, ainsi que d’une ville à l’autre. 

Concernant le rôle du droit romain dans les différents pays de l’Ancien Régime, la thèse 

ouvre deux volets de présentation : d’une part, le droit romain constituait le fondement de 

l’ordre juridique des pays de droit écrit, et il y était appliqué sous forme d’une vraie coutume, 

comme droit écrit. D’autre part il jouait un rôle déterminant, dans les territoires des pays de 

droit coutumier en cas de silence ou obscurité des dispositions coutumières, sous forme de 

raison écrite. 

Au-dessous de la vigueur des coutumes et des lois positives, les règles d’origine du droit 

romain étaient appliquées comme règles subsidiaires, explicatives et secondaires sous la 

forme de la logique universelle, du principe de justice et équité. Cette force contraignante 

générale du droit romain constituait le caractère juridique propre de droit écrit. Ce droit, 

diminué dans sa vigueur et son champs d’application, modifié profondément par la 

jurisprudence des parlements, constituait la coutume générale du sud de la France. Dans les 

pays de droit écrit, les règles du droit des contrats et des successions, du droit des biens et des 

personnes, tombaient sous la vigueur du droit écrit, ainsi il peut être pertinent que ce droit 

constituait le fondement de l’ordre juridique des pays de droit écrit. 

Les juristes résidant dans les pays de droit coutumier, confrontés au silence et à 

l’incertitude de règles généralement courtes et imprécises, ont essayé de trouver la solution 

juridique parmi les règles de droit écrit. Ainsi les règles d’origine du droit romain, sous forme 

de raison écrite, jouaient un rôle supplétif : sans avoir la force contraignante de la loi, elles 

comblaient les lacunes des coutumes et produisaient de vraies solutions juridiques à la 

jurisprudence et à la théorie. 

Donc on peut constater que le droit romain, pendant les siècles de l’Ancien Régime, 

recevait une nouvelle légitimité : il était présent dans les différents ordres juridiques français, 

comme l’ensemble des dispositions, qui trouve leur origine dans les lois naturelles, 

découvertes par le génie des juristes de l’époque romain, et il n’était appliqué qu’en cas 

d’obscurité des ordonnances royaux, du droit canonique et des coutumes. 

 

2. Le rôle de la coutume rédigée. Les règles coutumières, sous l’Ancien Régime, possédaient 

des sources très différentes. Au Xe siècle, elles se trouvaient dans les contrats entre les 

personnes naturelles, dans les actes de donations, ainsi que dans les protocoles des tribunaux 
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locaux. A partir du XIIIe siècle, les règles coutumières étaient rédigées et mises en écrit. La 

rédaction des coutumes constituait une nouvelle étape dans l’évolution sociale et juridique, 

car elle pouvait être considérée comme le signe de la reconnaissance des règles de la vie 

commune de la société et du renforcement du droit privé. La coutume mise en écrit a freiné un 

peu le développement de droit, mais grâce à cela, elle est devenue reconnaissable à tous les 

praticiens du droit. 

Au début, les juges et les juristes, exclusivement agissant de leur propre initiative, ont mis 

en écrit certaines dispositions coutumières dans le seul but de fixer le contenu de celles-ci 

pour l’avenir. Ces rédactions, en tant qu’œuvres purement privées, avaient généralement une 

force contraignante et une reconnaissance très restreintes. On entend par la notion 

« coutumier » une œuvre rédigée par un juriste ou un fonctionnaire royal destinée à unifier les 

règles coutumières de son pays et composée généralement de dispositions courtes et non-

cohérentes. Très souvent, une telle œuvre était influencée par les règles du droit romain et 

canonique, ainsi que par les conceptions relatives au droit de son propre auteur. Les 

coutumiers, limités dans leurs effets personnels et territoriaux, doivent être considérés comme 

œuvres purement privées qui obligeaient les juges à prouver officiellement leurs dispositions 

dans le cadre d’une procédure spéciale. Cela signifie que ces coutumiers ne possédaient pas 

un caractère officiel et n’avaient pas de force contraignante, ainsi ils n’obligeaient pas les 

juges sans avoir l’approbation officielle du roi. Toutefois, un coutumier, comme œuvre d’un 

juriste très reconnu dans son pays, pouvait jouer un rôle exceptionnellement dominant dans la 

jurisprudence de ce pays. 

Les objectifs de la rédaction des coutumes ont été fixés par l’ordonnance Montils-lès-

Tours de 1454. Conformément à la volonté royale, l’objectif principal de la rédaction était de 

faciliter la preuve des règles coutumières écrites, ainsi que d’accélérer les procédures civiles 

et de mettre fin à l’incertitude et à la lacune juridique. Ce document royal a également fixé la 

procédure obligatoire de la rédaction : sur l’ordre écrit du roi relatif à la rédaction de la 

coutume d’un pays concerné, les fonctionnaires royaux, les commis, les juges et les 

conseillers urbains ont reçu l’ordre direct du bailli de recenser les règles coutumières 

présentes à leurs mémoires. Certains d’entre eux formaient une commission spéciale destinée 

à rédiger un projet unique sur la base de travaux préparatoires qui lui avait été antérieurement 

soumis. Le projet terminé, rédigé et approuvé par cette commission était ensuite soumis au 

parlement du pays concerné. En cas d’approbation du projet par le parlement, le coutumier 

devait être considéré comme définitivement approuvé. En cas de rejet du projet par le 

parlement, ce dernier était tenu de remédier à cette faute le plus vite possible. Le roi s’est 



 26

obligé à promulguer le texte du projet approuvé et l’envoyer dans les bureaux des baillis et 

sénéchaux, ainsi qu’à tous les parlements de France. Les règles coutumières écrites et 

officiellement approuvées par le roi ne nécessitaient pas une preuve supplémentaire dans le 

cadre d’une procédure judiciaire : sa force et sa vigueur étaient basées sur la promulgation 

royale. En conséquence de tout cela, les procédures judiciaires menant à prouver le contenu 

d’une règle coutumière sont devenues prohibées. 

Les premiers coutumiers ont été rédigés en Normandie : la première partie du Très ancien 

coutumier de Normandie, premier coutumier en France, a été éditée en 1199 et sa deuxième 

partie en 1220. L’œuvre de PIERRE DE FONTAINES, confident de LOUIS IX, éditée vers 1253 et 

sous le titre Conseil à un ami, réunissait les règles coutumières du pays de Vermandois, et 

était basée sur les dispositions des compilations de JUSTINIEN, traduites en français quelques 

années auparavant, ainsi que sur les arrêts les plus importants et les plus célèbres de la 

jurisprudence de cette région. Les coutumiers apparus dans les dernières décennies du XIVe 

siècle, spécialisés sur les règles du droit civil d’une seule région – tels que l’Anjou, la 

Touraine, l’Orléans, le Clermont, la Bretagne, la Maine, l’Alsace, le Verdun et la Champagne 

– ont traité de certaines dispositions civiles, accompagnées par les références du droit romain 

et canonique, sans avoir voulu les classer dans un cadre homogène. Au XVe siècle, les règles 

de la plupart des coutumes ont été mises en écrit, mais la sanction royale s’est rarement 

produite. Dans la première décennie de XVIe siècle, sous le règne du Roi LOUIS XII (1498-

1515), les travaux de rédaction et de mise en écrit des règles coutumières d’une seule région 

ou d’une seul bailli étaient accélérés, mais en même temps les ordres, au sein du parlement, ne 

demandaient pas aux fonctionnaires royaux de rédiger et de mettre en écrit les dispositions 

des coutumes locales moins importantes. 

Sous le règne du Roi FRANÇOIS I (1515-1547), une nouvelle cause de motivation a vu le 

jour : jusqu’à cette époque, les coutumiers avaient seulement mis en écrit les règles 

coutumières, sans avoir cherché à toucher le fond du droit. A ce moment-là, le désir de 

réforme des règles coutumières déjà écrites, ainsi que le vœu de la comparaison des 

dispositions coutumières déraisonnables et inutiles avec le critère de raison et équité sont 

entrés en scène. Cette réforme et la nouvelle rédaction des coutumes réformées ont culminé 

dans les dernières décennies du XVIe siècle. Grâce à cette action, les coutumiers réformés ont 

perdu leur imprécision et leur incertitude. La coutume de Paris, mise en écrit en 1510, a été 

réformée et re-éditée en 1580, la coutume d’Orléans de 1509 a été réformée en 1583, tandis 

que la coutume de Bretagne, mise en écrit en 1539, a été réformée et nouvellement éditée en 

1580. 



 27

La rédaction des coutumes et la réformation des coutumes antérieurement mises en écrit 

doivent être considérées comme un des plus importants éléments de la codification du droit 

privé français. Grâce à ces coutumiers, plusieurs unifications partielles se sont réalisées qui 

ont assuré la possibilité du lancement de recherches théoriques et de comparer les règles des 

différentes coutumes, ainsi que de les commenter. Ces coutumiers réformés sont restés en 

vigueur jusqu’en 1789, quant aux dispositions de ceux-ci non-touchées par la législation 

révolutionnaire, elles ont été appliquées jusqu’à l’entrée en vigueur de Code civil. En effet la 

modification de ces coutumiers réformés exigeait l’application d’une longue et complexe 

procédure et a été empêchée par le désaccord des ordres. 

 

3. La législation royale. Les domaines précis de la législation royale n’ont jamais été 

strictement fixés pendant les siècles de la monarchie française. Le roi, législateur vivant, 

n’était pas engagé par les documents de ses prédécesseurs, mais ne pouvait pas imposer sa 

volonté contre les lois divines et naturelles. Tenant compte de la pratique de la législation 

royale développée pendant plusieurs siècles, les rois français se sont vus obligés d’assurer le 

bon fonctionnement de la jurisprudence et celui du régime public par voie de documents 

écrits. Pendant les siècles de l’Ancien Régime, les rois français n’intervenaient dans le 

domaine du droit privé qu’exceptionnellement, car ils jugeaient plus utile de respecter les 

règles coutumières de chaque pays et de ne pas intervenir, plutôt que de légiférer dans les 

matières civiles n’atteignant pas directement le bon fonctionnement du régime public. 

Le droit de légiférer était généralement exercé par les rois français au sein du conseil des 

barons et les documents écrits présentant la volonté royale ont été édictés sous plusieurs 

dénominations (edicta, decretiones, decreta, praeceptiones, constitutions, ordonnance, 

établissement, décrets, pragmatique, privilège). 

On entend par la notion d’« ordonnance » un acte juridique applicable sur tout le territoire 

du royaume, édité par le roi français dans un des domaines appartenant à la législation royale. 

Le Roi PHILIPPE AUGUSTE II (1180-1223) a été le premier à imposer sa volonté sous cette 

forme ; à partir de ce moment-là au sens large, la notion d’« ordonnance » signifie une loi 

légitimement édictée par le roi, tandis qu’au sens strict, c’est un acte juridique royal 

applicable sur tout le territoire du royaume et concernant plusieurs domaines du droit. 

Jusqu’au début du XIVe siècle, le roi intervenait rarement dans les domaines du droit privé 

par voie d’ordonnances. L’ordonnance sur la réformation des mœurs, éditée par le Roi SAINT 

LOUIS en 1254, a contenu des dispositions relatives aux réformes judiciaires et 

administratives. L’ordonnance du Roi PHILIPPE III (1270-1285) sur les réformes financières a 
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été édictée en 1275, tandis que celle du Roi PHILIPPE LE BEL (1285-1314) sur la nécessité des 

réformes intérieures du royaume a vu le jour en 1302. La rédaction des ordonnances de 

réformation rattachait au règne du Roi SAINT LOUIS qui, en retournant de la Guerre Sainte, 

avait l’intention de profondément réformer le fonctionnement du régime public. Donc les 

objectifs de cette sorte de document royal était, surtout après la fin des guerres ou des conflits 

avec les seigneurs, de réformer le régime judiciaire, la police et les finances, de l’initiative du 

roi ou après consultation avec les ordres. 

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, grâce à la collaboration du roi et des États 

généraux, plusieurs ordonnances concernant les matières du droit civil, telles que le 

fidéicommis, l’annulation des mariages secrets, l’enregistrement et la délivrance des actes de 

mariage, le droit de commerce, ont été édictées. L’action dans ce sens du Roi LOUIS XIV 

(1643-1715) a été caractérisée par le désir de codifier certains domaines du droit privé, en vue 

de rattacher à son nom l’instauration de l’ordre juridique unique de la France. Sous son règne, 

grâce aux travaux de son ministres des finances, COLBERT, plusieurs grandes ordonnances 

relatives aux matières du droit civil, telles que la procédure civile, le droit de commerce, la 

compétence de la police, ont été édictées. Les documents royaux possédaient premièrement 

une structure claire, logique et rationnelle, ainsi qu’une répartition de leurs dispositions en 

article, en titre et en chapitre, en abrogeant les anciennes dispositions relatives à la même 

question. Malgré ces succès partiels, ces actions ne pouvaient pas aboutir à réaliser l’unité du 

droit civil français. Sous le règne du Roi LOUIS XV (1723-1774), concernant la donation, les 

testaments et le droit de succession, on réussissait à réaliser l’unité partielle des domaines du 

droit civil qui présentaient la moindre opposition entre les pays de droit coutumier et ceux de 

droit écrit. 

 

4. La recherche des éléments du droit commun français a été bien renforcée par l’édit de 1679 

créant l’institution de professeur du droit privé français, au sein de toutes les facultés de droit 

en France. Ces professeurs, aux XVIIe – XVIIIe siècles, jouaient un rôle fondamental dans le 

développement de la théorie du droit français en laissant le manuscrit de leurs cours à leurs 

étudiants. Grâce à la notion du droit privé français, devenue de plus en plus claire et précise, 

ces professeurs rendaient possible les recherches comparatives sur plusieurs coutumes, ainsi 

que d’examiner, parfois dans un aperçu historique, des règles coutumières en comparaison 

avec celles du droit romain. 
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5. Le rôle de la théorie. Pendant les derniers siècles de l’Ancien Régime, les disposition de la 

procédure civile et criminelle, celles du droit commercial et du droit administratif ont été plus 

ou moins fixées par les ordonnances, tandis que la plupart des règles du droit civil matériel a 

été mise en écrit par les coutumiers. Au mépris de ce fait, les dispositions des actes royaux ne 

constituaient pas une unité cohérente et de plus, les règles coutumières, très souvent 

contradictoires, provoquaient et renforçaient l’insécurité juridique. Cette situation faisait 

passer au premier plan l’action des auteurs de la théorie du droit aboutissant à chercher le 

fond commun du droit privé et à réaliser la codification civile durant plus de trois siècles. 

CHARLES DUMOULIN (Carolus Molinaeus, 1500-1566), premier représentant de l’École 

historique, a proposé de fusionner toutes les coutumes en une seule, pourtant il était conscient 

des obstacles créés par les coutumiers et la diversité juridique. La clarification de l’obscurité 

et de la silence des règles du droit privé, l’entrée en scène du critère de l’équité, ainsi que la 

diminution des obstacles procéduraux ont été considérés par DUMOULIN comme les avantages 

du droit commun français. L’action de CUJAS (Iacobus Cuiacius, 1522-1590) nous montre le 

plus remarquable exemple de la méthode historique : ses œuvres mettaient à la lumière les 

institutions et les éléments du droit romain cachés pendant plusieurs siècles et présentaient 

ainsi l’universalité de ce droit à ses contemporains. 

Au XVIe siècle, plusieurs juristes participaient à la recherche du droit commun français. 

Par exemple BERNARD D’ARGENTÉ (1519-1590), qui rédigeait un vaste commentaire de la 

coutume de Bretagne, tandis que GUY COQUILLE (1523-1603), dans sa plus célèbre œuvre 

présentant le commentaire de la coutume de Nivernais, élevait le droit commun français au 

rang du droit romain. ANTOINE LOISEL (1536-1615) trouvait les éléments du droit commun 

dans les dispositions de la coutume parisienne : cet auteur très dominant dans la pensée 

juridique, en cherchant expressément l’unité du droit civil français, essayait de mettre en ordre 

axiomatique et précis les principes et les articles du droit commun français. 

Les juristes de XVIIe siècle jouaient également un rôle fondamental dans la recherche du 

fond du droit commun français. L’action du Chancelier GUILLAUME DE LAMOIGNON (1617-

1677) avait pour objectif de fixer des principes et des règles juridiques pouvant servir de base 

au droit commun français dans tout le royaume. Son œuvre, très souvent citée par les artisans 

du Code civil, a concerné plusieurs domaines du droit civil, tels que le droit des personnes, la 

tutelle, le droit des biens, le fief, l’hypothèque, la caution, la prescription, la communauté 

conjugale, les contrats et les testaments. JEAN MARIE RICHARD (1622-1678), auteur très 

dominant du XVIIe siècle, avait pour but d’élaborer un système comparatif permettant de 

rechercher les règles et les principes communs existants dans toutes les sources du droit en 
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France. Cet auteur, dans son œuvre, a explicitement reconnu que les règles du droit commun 

français étaient composées par les éléments des coutumes et du droit romain. Les juristes de 

ce siècle ont été les premiers à reconnaître le rôle principal et l’influence dominante de la 

coutume de Paris, et la considéraient comme le fond du droit commun et unique français. Par 

contre, JEAN BOUHIER (1673-1746), rédigeant un vaste commentaire de la coutume de 

Bourgogne et en mettant les règles de celle-ci dans un ordre axiomatique, considérait 

ouvertement le droit romain comme la base unique de cette coutume. Cet auteur estimait que 

le droit commun français devait être composé par les ordonnances royales et les coutumes, 

ainsi que les dispositions du droit écrit. 

Le rationalisme est apparu au sein du droit suite au travail des juristes appartenant à 

l’École Française Classique. JEAN DOMAT (1625-1696), un des premiers auteurs de cette 

école, cherchait à trouver et à mettre en lumière les règles du droit romain encore applicable 

en France. De plus il avait l’intention de re-systématiser les règles du droit écrit dans l’intérêt 

de fixer le fondement du droit privé applicable sur tout le territoire du royaume. Cet auteur 

estimait que les règles du droit privé français pouvaient être placées en un seul corpus, grâce 

au critère de l’équité et de la raison. 

DOMAT premièrement cristallisait le critère de la raison parmi les règles du droit romain, 

et détachait également le droit romain de la langue latine. Son action et ses pensées exerçaient 

une influence remarquable sur les travaux préparatoires des ordonnances du Chancelier 

DAGUESSEAU qui utilisait de longues citations des œuvres de DOMAT concernant chaque 

matière du droit civil. FRANÇOIS BOURJON (?-1751), également un des auteurs dominant de 

l’École Française Classique, espérait réaliser l’unité du droit civil français sur la base de la 

coutume de Paris. Selon BOURJON, cette coutume constituait un système juridique rationnel 

aussi fort et précis que le droit romain. Le Chancelier DAGUESSEAU, en rédigeant les plus 

importantes ordonnances de l’époque, estimait ouvertement que le fond du droit commun 

français était composé par les règles coutumières déjà mises en écrit grâce au pouvoir royal, 

d’autre part par les dispositions du droit romain applicables au royaume, et enfin par les 

ordonnances. Le but de l’action du Chancelier DAGUESSEAU était plutôt de simplifier la 

diversité juridique et de réduire le plus vite possible la diversité de la jurisprudence que de 

réaliser rapidement une œuvre de codification du droit privé français. POTHIER, appelé 

généralement Père du Code civil, faisant triompher le rationalisme juridique, a préparé un 

système logique du droit fondé sur les principes et les règles déjà existantes et applicables du 

droit privé. Dans ses œuvres destinées à rechercher le droit commun français, POTHIER, 

suivant la classification tripartite de JUSTINIEN, examinait chaque matière du droit civil selon 
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des méthodes axiomatiques et logiques. Son travail et ses méthodes ont permis de terminer 

l’application des anciennes méthodes juridiques et de fonder une nouvelle méthode 

directement utilisée par les futurs artisans du Code civil. 

 

6. Les efforts de la Révolution dans le cadre du droit privé. Il résulte de ce qui précède que les 

facteurs déjà mentionnés, essayant de réaliser l’unité du droit privé français, n’aboutissaient 

pas. La diversité des sources du droit privé et le particularisme juridique demeuraient. L’idée 

de la codification du droit privé français, considérée comme irréalisable pendant les derniers 

siècles de l’Ancien Régime, a pris son élan avec les cahiers de doléance rédigés à l’élection 

des États généraux de 1789. La plupart de ces cahiers exigeait la rédaction d’un code civil, 

applicable sur l’ensemble du territoire du royaume, et en même temps annulant la diversité du 

droit privé. De plus l’annulation des contradictions entre les différentes sources du droit, ainsi 

que la simplification des règles du droit privé ont été également demandées par ces cahiers de 

doléance. 

Les documents de la Révolution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, ont énoncé plusieurs principes du droit privé, tels que l’égalité devant la loi 

et le principe intangible de la propriété. L’idée de la codification existait bien avant le 4 août 

1789, car un projet de constitution soumis à l’Assemblée constituante le 27 juillet 1789 a 

clairement fixé la nécessité de la rédaction d’un code civil applicable sur l’ensemble du 

territoire français. 

La loi du 16-24 août 1790 sur la réforme du système judiciaire, élaborée et adoptée par 

l’Assemblée constituante, a déclaré le besoin d’un code général du droit privé. Plus tard, la 

Constitution du 3 septembre 1791, fixant clairement les lignes directrices de la codification du 

droit privé français, a déclaré la nécessité de la rédaction d’un code civil clair, simple et 

unique, qui serait approprié à l’esprit de la constitution et applicable à l’ensemble du royaume 

français. L’Assemblé constituante, sans avoir lancé les travaux de la codification, a ouvert des 

sessions destinées à négocier sur les dispositions du droit du mariage et de la succession. 

L’Assemblée législative, continuant le fonctionnement de l’Assemblée constituante le 1er 

octobre 1791, gardait les dispositions de la Constitution de 1791 et poursuivait les réformes 

lancées en 1789, parmi lesquels le vœu de la rédaction d’un code unique du droit privé jouait 

un rôle important. Bien qu’aucun projet du code civil n’eut été négocié jusqu’au détrônement 

du 10 août 1792, la réforme du droit civil, dans les dernières semaines du fonctionnement de 

l’Assemblée législative, constituait un progrès éclatant, car la loi du 20 septembre 1792 sur le 

mariage civil a été négociée puis adoptée par cette assemblée. A vrai dire, l’Assemblée 
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législative n’a jamais inséré à son programme l’accomplissement réel de la codification du 

droit privé dans un délai raisonnable, simplement elle s’est borné, cédant à la pression des 

forces politiques, à régler partiellement certaines matières du droit privé. 

La réforme du droit civil, du septembre 1792 au juin 1793, sous la Convention girondine, 

a été poursuivie selon les besoins dictés par les circonstances sociales et les priorités 

politiques. La Convention négociait donc très largement et votait les lois sur différentes 

matières du droit civil, telles que le droit de succession, l’enfant naturel et l’adoption. Le vrai 

travail de la codification du droit privé français a été commencé le 14 octobre 1792, par 

l’institution du Comité de législation civile, criminelle et de féodalité, présidé par JEAN-

JACQUES RÉGIS CAMBACÉRÈS (1753-1824) et composé des plus célèbres juristes de la 

Convention. Recueillant le fruit du travail de ce comité, CAMBACÉRÈS a présenté, le 9 août 

1793, le premier projet officiel du Code civil à la session plénière de la Convention, comptant 

719 articles et suivant la classification traditionnelle de la compilation de JUSTINIEN. Les 

dispositions du droit familial et du droit des biens étaient fondées sur les résultats de la 

législation révolutionnaire, tandis que celles du droit des contrats trouvaient leur base sur le 

droit romain et le principe de la liberté déclaré par la Révolution. En conséquence des 

attaques contre les juristes au sein de la Convention ainsi que de l’avance excessive des idées 

révolutionnaires, le projet n’a pas abouti. En cas d’adoption de ce premier projet considéré 

comme une étape intermédiaire entre le droit de l’Ancien Régime et celui de la Révolution, 

seuls les juristes pouvaient se reconnaître dans l’application du droit civil. 

Après l’échec du premier projet, CAMBACÉRÈS a présenté, le 9 septembre 1794, le 

deuxième projet officiel du Code civil à la session plénière de la Convention thermidorienne. 

Pendant la négociation de ce deuxième projet, les députés se sont engagés dans une vaste 

discussion sur les droits des enfants naturels, le droit de succession, la donation et le régime 

conjugal. La Convention, bien que n’exprimait pas directement d’hostilité contre le projet, il y 

eut de fortes discussions sur l’enfant naturel, l’adoption et le régime conjugal considérées 

comme causes aboutissant à l’abandon de ce deuxième projet du Code civil. 

Sous la période du Directoire, le Conseil des Cinq Cents a chargé, en novembre 1795, la 

Commission de classification des lois à simplifier et à classer les lois du droit privé. La 

section du droit privé de cette commission a officiellement présenté, le 14 juin 1796, le 

troisième projet du Code civil. Reposant sur le droit romain et la jurisprudence de l’Ancien 

Régime ainsi que sur les principes du droit naturel émis par les œuvres de POTHIER, ce projet, 

s’est appuyé, dans le domaine du droit familial, sur les résultats de la législation 

révolutionnaire et, dans le domaine du droit des biens, sur les dispositions du premier projet 
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de Code civil, ainsi que dans le domaine du droit des contrats, sur la structure des œuvres de 

POTHIER. Les débats politiques au sein du Conseil des Cinq Cents, causés par l’approche des 

nouvelles élections, n’ont pas permis de s’engager sur le fond de ce troisième projet du Code 

civil. Après les élections de 1797, ce projet est de nouveau devenu victime des débats 

politiques permanents. Le Directoire ne poursuivait que la réforme du droit civil lancée par la 

Convention thermidorienne, ainsi il ne négociait que les questions concernant le droit familial, 

notamment le divorce, ainsi que le droit successoral et la situation juridique des enfants 

naturels. 

A la veille du coup d’État du 18 brumaire, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq 

Cents ont simultanément créé une commission de législation, et un quatrième projet officiel 

du Code civil a été négocié, élaboré et présenté par l’ancien avocat de Nancy, JEAN-IGNAC 

JACQUEMINOT (1758-1813). Ce projet, suivant les lignes directrices des trois projets 

précédents, reposait sur les méthodes prudentes et avancées de la doctrine de l’Ancien 

Régime, ainsi que sur les résultats de la législation révolutionnaire. 

 

7. Le rôle de Bonaparte. La période du Consulat doit être considérée comme la phase finale 

de la codification du droit privé français, soutenue par le pouvoir et l’autorité du premier 

consul. La codification et surtout le Code civil ont été considérés par BONAPARTE comme 

absolument nécessaire à la société française et également comme un instrument politique 

servant à consolider le nouveau régime politique. On peut constater que la période du 

Consulat était avantageuse pour réaliser la codification : les institutions politiques de l’Ancien 

Régime se sont totalement écroulées, et le nouveau régime politique reposait sur les principes 

et les fondements nés sous la Révolution, ainsi que sur le critère de la raison qui triomphait au 

sein du droit privé. 

Selon l’idée du premier consul, un comité de législation, composé de quelques juristes, 

pouvait efficacement travailler sur la codification du droit privé français. L’arrêt du 12 août 

1800 du premier consul a chargé FRANÇOIS-DENIS TRONCHET (1726-1806), président de la 

Cour de cassation, JACQUES DE MALEVILLE (1741-1824), membre de la même cour, FÉLIX-

JULIEN-JEAN BIGOT DE PRÉAMENEU (1747-1825), membre de la même cour, ainsi que JEAN-

ÉTIENNE-MARIE PORTALIS (1745-1807) d’élaborer, dans un délai très bref, le projet du Code 

civil. Au sein de ce comité un juriste parisien, un périgourdin, un breton et un juriste de 

Provence assurait bien l’équilibre parfait des pays de droit écrit et ceux de droit coutumier. 

Seul le gouvernement a été chargé de l’élaboration des projets-loi par la Constitution du 13 

décembre 1799, rédigée par les deux commission et les trois consuls quelques semaines après 
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le coup d’État de 18 brumaire. Conformément aux dispositions de cette constitution, l’une des 

sections du Conseil d’État, surveillée par les consuls, négociait le projet-loi élaboré par le 

gouvernement, et en cas d’approbation, la section concernée la soumettait à la session plénière 

du Conseil d’État, après laquelle le président de la section présentait le projet et demandait 

l’ouverture du débat. Pour devenir loi, ce projet devait être négocié par le Tribunat, première 

chambre législative, et voté par la deuxième chambre, le Corps législatif. 

Le premier consul nommait membre du Conseil d’État les plus célèbres juristes de la 

période révolutionnaire et également de l’Ancien Régime, tels que BOULAY DE LA MEURTHE, 

BERLIER, JEAN-BAPTISTE TREILHARD, EMMERY, THIBUDEAU, OUDOT, MERLIN DE DOUAI, qui 

avaient la capacité de compenser l’influence de PORTALIS et TRONCHET, deux membres de la 

commission instituée par BONAPARTE. Les travaux préparatoires du Code civil se sont 

déroulés en trois phases : la première session, du 17 juillet 1801 au 6 janvier 1802, le Conseil 

d’État négociait la première partie du projet, les dispositions du droit des personnes ; la 

deuxième session, du 9 septembre 1802 au 1er mai 1803, comptait 33 jours de séances, tandis 

que la troisième se déroulait du 29 septembre 1803 au 23 mars 1804. 

Les idées de BONAPARTE, exprimées au sein du Conseil d’État, doivent être examinées 

sans être considérées comme mots d’un juriste et sans chercher les éléments de sa 

connaissance juridique. Le Code civil ne doit pas être considéré comme l’œuvre personnelle 

du premier consul, car le Conseil d’État, présidé généralement par lui-même, travaillait en 

grande indépendance. Le premier consul ne jouait pas un rôle déterminant au sein du Conseil 

d’État, car il n’y était pas toujours présent. Le but le plus important poursuivit par Bonaparte 

lors des séances du Conseil d’État, était d’assurer la simplicité et l’unité des règles du Code 

civil. Dans ses mémoires rédigées sur l’île de Sainte-Hélène, le premier consul considérait son 

rôle comme secondaire par rapport à celui des juristes dominant le Conseil d’État. Pendant les 

séances relatives aux négociations du droit des personnes, le premier consul, se reposant sur le 

critère de la raison, se concentrait sur les règles des conditions de la citoyenneté française, la 

perte des droits civils, ainsi que les personnes portées disparues. Pendant la négociation des 

règles du droit de la famille, le premier consul, étant d’accord avec la poursuite des résultats 

de la jurisprudence révolutionnaire, affirmait le rôle de la famille comme pilier de la nation. 

BONAPARTE posait des cas fictifs pour comprendre et faire comprendre la différence entre le 

mariage nul et cassable, ainsi qu’il se concentrait sur l’énumération des obligations découlant 

du mariage. De plus le premier consul attachait de l’importance à la fixation précise des règles 

du divorce : concernant les dispositions relatives à la puissance paternelle, BONAPARTE 

acceptait la présomption de paternité, qui prend son origine dans le droit romain, mais en 



 35

même temps il exigeait la déclaration par le Code civil de l’obligation des parents face à leurs 

enfants. En ce qui concerne les dispositions relatives à l’adoption, il a estimé que, par cette 

action, l’os et le sang d’une personne se déplacerait à l’os et au sang d’une autre personne, ce 

qui permettrait d’avoir le sentiment filial pour ceux qui n’en avait jamais eu et 

réciproquement le sentiment paternel pour ceux qui ne l’avait jamais ressenti. 

Le travail de codification du droit privé, commencé en 1800, s’est terminé en mars 1804. 

La loi du 21 mars 1804 a englobé en un seul corpus les règles du droit civil, soit 36 lois 

indépendantes et a annulé toutes les dispositions du droit civil de l’Ancien Régime et de la 

législation révolutionnaire. 
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II. 

MÉTHODES DE RECHERCHES, SOURCES DE LA THÈSE 

 

Les manuels et les articles périodiques en français, recherchés en France pendant l’année 

académique 2000/2001, ainsi que les articles en hongrois parus dans les deux derniers siècles 

constituent la base des sources de la thèse présentée. 

 

Parmi les manuels et les articles en français, on peut trouver, d’une part, les ouvrages des plus 

célèbres historiens de droit, tels que ANDRÉ-JEAN ARNAUD, JOSEPH DECLAREUIL, JEAN-LOUIS 

HALPÉRIN et PAUL DUBOUCHET traitant, de façon générale, du développement du droit privé 

français de ses origines au succès des travaux de BONAPARTE. D’autre part les ouvrages 

traitant de certains éléments de la codification du droit privé français, tels que les manuels de 

GEORGES BOURGIN, HENRY CAUVIÈRE, EUGÈNE GAUDEMET, JEAN-LOUIS GAZZANIGA et 

BRUNO OPPETIT, constituent un des piliers de la thèse. Les articles en français traitant du rôle 

du droit romain dans la codification, tels que ceux de JEAN BART, MICHEL PETITJEAN et 

LAURENT BOYER, ainsi que les articles relatifs à la rédaction des coutumiers, par exemple 

ceux de JOHN GILISSEN, HENRI KLIMRATH, JEAN-FRANÇOIS POUDRET, et enfin les ouvrages 

concernant les grands auteurs de la doctrine juridique française, tels que ceux de GASTION 

DARTIGUES, JEAN CARBONNIER, CHARLES DES GUERROIS et EDOUARD LEDUC, jouent un rôle 

fondamental pour la rédaction de la thèse. De plus les efforts et les résultats de la législation 

révolutionnaire sont traités dans les ouvrages de PATRICE GUENIEFEY, ERNEST JAC, MAXIME 

LEROY et XAVIER MARTIN. Les ouvrages s’occupant d’une des périodes de l’histoire du droit 

et des institutions français, tels que ceux de JEAN BART, JACQUES BOUINEAU, JEAN BRISSET, 

JEAN-MARIE CARBASSE, JEAN-LOUIS HAROUEL, MARCEL MORABITO, DANIEL MORNET, PAUL 

OURLIAC – JEAN-LOUIS GAZZANIGA, ALBERT RIGAUDIÈRE et NORBERT ROULAND, jouent 

également un rôle fondamental parmi les sources de la thèse. Enfin, les ouvrages parus en 

2004 à l’occasion du bicentenaire du Code civil, rédigés par JACQUES BOUINEAU ou LAURENT 

VERNEY, peuvent être retrouvés dans la bibliographie de la thèse. 

 

Bien que l’histoire du droit et des institutions hongroises soient fortement liées à celle de 

l’Allemagne et de l’Autriche, plusieurs ouvrages et articles rédigés en hongrois ont été 

consultés. Ces ouvrages, traitant des éléments de la codification, tels que l’œuvre de GÁBOR 

HAMZA, LÁSZLÓ KECSKÉS, CSABA VARGA et FERENC MÁDL, s’occupent très largement de la 
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codification du droit privé français et constituent ainsi un pilier important de la thèse 

présentée ici. 

 

Les articles rédigés à la fin du XIXe siècle par P. ELEMÉR BALÁS, VILMOS BIRÓ, GYULA 

CSILLAG, SAMU FLEISCHER et demandant la codification du droit privé hongrois, font très 

souvent référence à certains articles du Code civil et surtout aux résultats de la législation 

révolutionnaire et du Code civil. Enfin les ouvrages, traitant de la codification de manière 

générale et universelle, tels que les œuvres de LAJOS FARKAS, KATALIN GÖNCZI, GÁBOR 

HAMZA, ATTILA HARMATHY, MÁRIA HOMOKI-NAGY, LÁSZLÓ KECSKÉS et FERENC MÁDL, se 

référent largement aux résultats de la codification du droit privé français. 



 38

III. 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET POSSIBILITÉS DE L’UTILISATION DE CES RÉSULTATS 

 

Les résultats de la thèse présentée peuvent être largement utilisables dans le processus de re-

codification du droit privé hongrois, ainsi que dans le cadre de l’enseignement supérieur 

juridique. 

 

L’auteur a régulièrement tenu des séminaires de recherche en français et en hongrois à la 

Faculté de droit de l’Université de Miskolc dans le domaine de cette thèse. Grâce à cela, les 

résultats de la thèse seront profitables dans le cadre de l’enseignement graduel à la Faculté de 

droit de Miskolc, aux séminaires de recherche et également aux cours fondamentaux. Les 

chapitres de la thèse relatifs à la méthode et aux résultats de la codification du droit privé 

français peuvent aider le travail de tous ceux qui re-codifient le droit privé hongrois. 

 

Les résultats scientifiques de la thèse sont manifestés par les publications rédigées par l’auteur 

dans les années précédentes. La thèse avait le but de présenter, dans un cadre homogène et se 

basant sur des sources françaises et hongroises, toutes les actions menant à la codification du 

droit privé français. 
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