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I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

 
A határokon átnyúló gazdasági forgalom, az európai uniós 

szabadságjogok gyakorlásából adódó nemzetköziesedő életviszonyok 
számos jogterületen elengedhetetlenné teszik a nemzeti jogok közelítését, a 
fenti folyamatot gátló tényezők fokozatos lebontását. Az önmagában is 
hihetetlen gyorsasággal fejlődő technika számára ez a folyamat újabb 
motivációt jelentett olyan megoldások és módszerek kifejlesztésére, melyek 
elősegítik az információcsere gyorsulását, ami az említett folyamat egyik 
motorját képezheti. Látjuk tehát, hogy a címben jelzett két modern kori 
jelenség valójában nem függetleníthető egymástól, sokkal inkább arról van 
szó, hogy az egyes területeken végbemenő változások kölcsönösen előbbre 
lendítik egymást. Ráadásul két olyan területtel állunk szemben, amely a 
perjognak egy több évszázados fejlődési folyamat eredményeképpen 
előállott, mindezidáig elég stabilnak tűnő, klasszikus és kiforrott 
szabályanyagát állította most kihívások elé. Számos olyan új kérdés merült 
fel, amely a bizonyítás és ezen belül az okirati bizonyítás jogát új alapokra 
helyezi és kikényszeríti a meglevő rendszer újragondolását. 

Az okirat az évezredek folyamán funkcionális szempontból lényegében 
nem sokat változott, fizikai valójában valamelyest, de hosszú időn keresztül 
ez is pusztán az információt magán hordozó anyagot és az előállítás 
módszerét érintette. A magunk mögött hagyott legutóbbi évtized hirtelen 
fordulatot hozott e téren, hiszen először az okiratok speciális válfaját, az 
értékpapírokat, majd a szélesebb értelemben vett okiratokat is kiszakította a 
„kézzel fogható” fizikai létformájukból, ami alapjaiban változtatta meg a 
róluk alkotott képünket. Az életviszonyok változása kényszerítette ki az új 
jogi keretek megalkotását, amelyet az elektronikus környezet specialitásaira 
figyelemmel kellett megteremteni. Az eddig csak a hagyományos 
okiratokban gondolkodó magánjogászoktól ez egy alapvető szemléletváltást 
követelt meg, az eddig biztosnak tűnő perjogtudományi talaj kissé 
meginogni látszott, az elektronikus okiratok megfelelő befogadására képes 
szabályozórendszer megalkotásánál a szinte egyetlen fix pontot az okirat 
által betöltött funkció állandóságában ragadhatjuk meg, tehát az anyagától 
elválasztott, a hagyományostól eltérő módon készített és tárolt elektronikus 
okiratnak a tradicionális párjával a szerepüket tekintve kell azonosnak 
lennie. Ez a funkció lényegében az információ tartós tárolására és hitelt 
érdemlő visszaadására alkalmasságot jelenti. 

Az információs társadalom modern irodatechnikai szövegfeldolgozásai, 
az elektronikus dokumentumok megjelenése kapcsán a legtöbb vitát kiváltó 
kérdés az ilyen típusú okiratok valódisága és a tartalom integritása. Ezen 
felül megoldást igényelnek az ilyen létformájú okiratok bemutatásának, 
biztonságos tárolásának a dokumentum jellegéből adódó specifikus kérdései 
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is. E témakörben más problémák jelentkeznek, mint a „klasszikus” okirati 
bizonyításnál, amely a hosszú évszázadokon keresztül divergens módon 
fejlődő perjogi kultúrák talaján formálódott és áll ma is, noha némi közelítés 
tapasztalható az utóbbi években, amelynek irányát és mértékét az 
összehasonlító részben fejti ki a szerző. Tehát az elektronikus 
dokumentumok kérdésköre, mely egy olyan terület, ahol a fokozott 
nemzetközi jelleg a jogintézmény egyik létrehívó tényezőjeként is 
értékelhető, más problémákat termel ki, hiszen itt az újdonság legtöbb 
tagállam viszonylatában lehetővé tette, hogy az európai szabályozás elébe 
menjen a nemzeti jogalkotásnak. Így elmondható, hogy egységes alapokon 
alakult ki az elektronikus kereskedelem és elektronikus aláírás jogi 
szabályozásának kerete, de az eltérő szemléletű perjogi rendszerek 
különbözőképpen építették be a dematerializált okiratokat a bizonyítási 
rendszerbe, helyenként nem is okiratként értékelve őket. Eltérő válaszadás 
tapasztalható tehát az egyes perjogi rendszerekben az új jelenségre. A 
magyar okirati bizonyítás befogadta az elektronikus okiratokat, de az 
elméleti hátterének kidolgozása nagyrészt hiányzik. Erre kíván kísérletet 
tenni a szerző a komparatív kutatások eredményeire építkezve és az okirati 
bizonyítás hagyományos értelemben vett elméleti alapjainak kritikai 
elemzése útján.  

Napjaink másik igencsak aktuális témája a jogharmonizációs 
folyamatok kérdése jelenti a kutatás második nagy pillérét, amely szinte 
egyetlen területet sem hagy érintetlenül, így az okirati bizonyításét sem. 
Szükségessé vált tehát az okiratoknak az országhatárokat, sokszor a 
különböző jogi kultúrák határait átlépő szabad áramlását gátló tényezők 
feltérképezése, az akadályok lebontására irányuló kezdeményezések 
bemutatása és az eddigi eredmények felvázolása. A jogi kultúrában 
gyökerező különbségek áthidalása igen bonyolult feladat, éppen ezért nem 
meglepő, hogy a jogharmonizáció, illetve jogegységesítés által érintett 
területek kapcsán egy folyamatos és meglehetősen intenzív fejlődés mellett 
is jelenleg még egyfajta részlegességről és némi inkoherenciáról 
beszélhetünk. A kérdéskörön belül az értekezés elsődlegesen az európai 
polgári eljárásjognak az okiratok szabad áramlására és felhasználására 
hatással levő eddigi eredményeit igyekszik felmutatni egy logikus rendszert 
kialakítva. E vonatkozásban megfogalmazható, hogy egyes részterületek 
nagyobb kidolgozottságot mutatnak, másütt csupán tendenciák 
körvonalazhatók. Az értekezésben figyelmet fordítunk arra, – hogy ahol és 
amennyiben lehetséges ezekre a várható fejlődési irányokra is rámutassunk. 
A legtágabban az európai jogegységesítési folyamat és a világméretű 
jogharmonizációs kísérletek vonatkozásában tekinti át a szerző az 
okiratokra kihatással bíró szabályokat, kilépve azokra a területekre is, 
amelyet egyébként az értekezésben általánosságban nem kíván érinteni. A 
kitérő célja egy egységes közokirati fogalom meghatározásához való 
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közelebb jutás, hiszen az értekezés által egyébként nem érintett végrehajtás 
kérdésköre kapcsán az európai polgári eljárásjogban a közokirat fogalmi 
elemei kapcsán már egyfajta konszenzus körvonalazódik és számos jel arra 
mutat, hogy bizonyos elemek e környezettől, azaz a végrehajtás jogától 
függetlenedve is elfogadást nyerhetnek. Az okiratok szerepének, 
mibenlétének elsősorban perjogi (bizonyítási) szemléletű megközelítése 
egyedül ebben a fejezetben szélesedik tehát ki, terjeszkedik túl az alapvető 
koncepción, de minden esetben azt kutatva, hol vannak már az okiratokat 
érintő szabályozások az európai polgári eljárásjogban, amelyek kihatással 
vannak (lehetnek) a bizonyításra. A határon átlépő okiratok problémáját 
taglaló fejezet két fő logikai egységét az okiratoknak a joghatás kiváltására 
alkalmassága és a bizonyításfelvétel, mint az okiratok szabad áramlásának 
két determinánsa adja, az egyes szabályok ehhez rendelten kerülnek 
bemutatásra. Ezen felül vizsgálat tárgyává válik két egymással összefüggést 
mutató harmonizációs kísérlet is, természetszerűleg főképp az okirati 
bizonyítást érintő részek vonatkozásában.  

Tudatában annak, hogy a bizonyítás jogának átfogó közösségiesítése a 
téma összetettségéből következően még hosszú ideig várathat magára, nagy 
hangsúlyt fektet az értekezés más államok nemzeti jogának a témához 
kapcsolódó összehasonlító elemzésére is. Ez egyfelől hozzásegít az 
egységesítési folyamat jobb megértéséhez, hiszen az ilyen munkálatokat 
mindig komoly összehasonlító jogi bázison nyugszanak. Másrészt 
gyakorlati jelentősége is lehet a külföldi jog ismeretének, mivel a 
nemzetközi vonatkozású ügyekben bizonyos esetekben ez kerül 
alkalmazásra, tekintettel arra, hogy a bizonyítás joga nem kizárólag az 
eljárásjog által szabályozott, így az anyagi joghoz erősebb kötődést mutató 
néhány kérdésben a lex fori kapcsolóelvének alkalmazhatósága 
megkérdőjeleződik.  

A fenti vállalások teljesítésére azonban nem kerülhet sor az intézményt 
érintő általános elméleti alapok áttanulmányozása nélkül, amelynek 
megvalósítását az eddig felsorolt témákat megelőzően a hagyományos 
okiratokra vonatkozó hatályos magyar szabályozás közé ágyazottan látta 
célszerűnek a szerző. A magyar vonatkozásokat egyébiránt három részre 
bontva kezeljük, a változásokkal kevésbé érintett, statikusabb jellegű 
szabályokat az értekezés első részébe rendezve, míg a címben jelzett két 
problémakör kapcsán a témához rendelten tárgyalva azokat. Itt szükséges 
jeleznünk azt is, hogy a problémák a szabályanyagnak az utóbbi évek során 
bekövetkezett változásokkal érintett ezen részei körül kristályosodnak ki 
elsődlegesen, ebből következően a jogalkotóhoz címzett javaslatok 
összesűrűsödése is ezekben a fejezetekben várható. 

A témaválasztás aktualitását és fontosságát felvázolni szándékozó 
eddigi gondolatmenetünk főbb elemei adják tehát az értekezés vázát, 
melynek kiindulópontjául a (hagyományos) okirat bizonyításelméleti 
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megközelítését választottuk, amely az első fejezet tárgyául szolgál. Ezt 
követően a dolgozat második nagy pillérét alkotva a jogharmonizációs és 
jogegységesítési folyamatoknak az okiratok szabad áramlására gyakorolt 
hatása és az uniós normák nyomán a magyar jogban bekövetkezett 
változások kerülnek elemzésre. A harmadik részben komplex képet 
kívánunk nyújtani a technikai kihívásokra adott válaszokról, áttekintve a 
nemzetközi dokumentumokat és az utóbbi évek hazai jogalkotását. Végül a 
negyedik fejezet által egyes külföldi államok nemzeti jogába nyerhet 
bepillantást az olvasó, melynek bemutatását egységes szempontrendszer 
mentén igyekszünk megvalósítani, amely szempontrendszer a fejezetet záró 
részletes összehasonlító elemzés alapja is. Az értekezés végén a kutatás 
eredményeinek összegzésére teszünk kísérletet. 
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II. A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 
 

Metodológiai szempontból a nemzetközi és komparatív szemlélet 
túlsúlya vált szükségessé az értekezésben a téma jellegére tekintettel. Ennek 
érvényre juttatását segítette az értekezés megszületését megelőző hosszabb 
külföldi kutatómunka során egybegyűjtött forrásanyag. A német nyelvű 
irodalom feldolgozása szinte minden fejezet kimunkálása során segítette a 
szerzőt, a főként magyar források alapul vételével kifejtett elméleti kérdések 
kapcsán természetszerűleg csak kiegészítő jelleggel. A nemzetközi 
vonatkozású részek feldolgozásában emellett jelentős szerephez jutottak 
elsődlegesen az angol, kisebb mértékben a francia nyelven írott 
szakkönyvek és tanulmányok. A hagyományos könyvtári kutatómunka 
internetes honlapokról és elektronikus szakfolyóiratokból letölthető 
anyagok tanulmányozásával egészült ki.  

Az elsődlegesen összehasonlító jellegű kutatási módszer az egész 
munkán átível, jóllehet az intenzitása nem egyenletes. Az egyes külföldi 
államok jogát érintő és a jogharmonizációs fejleményeket vizsgáló 
részekben jelentkezik természetszerűleg a leghatározottabban, mindkét 
helyen elsődlegesen a leíró-elemző módszerrel ötvözve. Ez utóbbi metódus 
a fentiek mellett a hatályos magyar jogot elemző részeknél is szerephez jut, 
kiemelve azt, hogy az ezzel párosuló kritikai szemlélet az elektronikus 
okiratok és a külföldi okiratok hazai elismerésénél jelentkezik a 
legerőteljesebben.  

 A kiinduló bázisnak szánt, az intézmény elméletét a hatályos magyar 
szabályozáson átszűrő első rész az intézmény szerepét, helyét keresi a 
perjogban egy összetett vizsgálat keretében alapkérdések tisztázásával és 
összefüggésekre való rávilágítás útján. Az összefüggések vizsgálatának 
egyik eszköze a történeti szemlélet, amely azonban nem egy önálló 
alfejezethez rendelten, leíró jelleggel kap helyet a munkában, mivel a 
történeti elemek tematikus beépítése célszerűbbnek tűnt, amely a 
szükségesnek látott helyen, módon és mértékben a mondanivaló 
alátámasztására hivatott, lehetőleg a gondolati ív megtörése nélkül. A 
történeti szemlélet elsődlegesen az elméleti és összehasonlító fejezetre 
koncentrálódik, de nyomokban, utalások formájában másütt is fellelhető. 

A bizonyítás jogának az anyagi joghoz is kötődő jellegéből adódóan 
néhány helyen szükségessé válik a polgári jog szabályaira hivatkoznunk, 
illetőleg egyes ilyen jellegű kérdéseket is elemeznünk. Ezen felül a téma 
nemzetközi irányultságára tekintettel sokhelyütt érintjük a nemzetközi 
magánjog szabályrendszerét is. A jogági határok átlépése mellett bizonyos 
témák tárgyalása a jogtudomány hatókörén kívülre tekintést szintúgy 
igényel, ezért tetten érhető egyfajta interdiszciplináris szemlélet is pl. az 
elektronikus okiratok kérdéskörében az informatika, a kézírás szakértői 
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vizsgálata kapcsán pedig a természettudományok és a pszichológia 
eredményei felé nyitásban. 
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III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS A HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 
 

Az értekezés fő célkitűzése a címben és a bevezetőben megjelölt kettős 
hatás nyomán az utóbbi évtizedben az okirati bizonyítás 
szabályrendszerében bekövetkezett változások és a szükséges módosítások 
felvázolása: a nemzetközi dokumentumok bemutatása, valamint egyes 
külföldi államok jogának összevetése, illetve a magyar jogban 
bekövetkezett változások értékelő elemzése útján. A kérdés összetett jellege 
több irányú megközelítést tett szükségessé, éppen ezért az egyes fejezetek 
munkamódszere és eredményeinek jellege eltérést mutat, ami a fejezetekhez 
rendelt célok különbözőségéből adódik. Mivel a nemzetközi és 
összehasonlító jellegű részekben elsődlegesen a szabályozási rendszer leíró-
elemző értékelésére törekedtünk, itt a kritikai szemlélet valamelyest 
háttérbe szorul, a szabályozási hiányosságok, ellentmondások és a kohézió 
esetleges hiányának kimutatására irányul. A de lege ferenda javaslatok a 
magyar szabályozás jobbítását célozzák elsődleges, főképp az újabb 
rendelkezések vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az okirati 
bizonyításnak a legutóbbi módosításokkal nem érintett, „klasszikus” része 
egy alapjaiban jól kidolgozott és a gyakorlat próbáját kiállni képes 
szabályrendszert tartalmaz. 
 
Az értekezés bevezetőjében megjelölt célok tükrében a kutatás eredményei, 
főbb megállapításai a következőkben foglalhatók össze: 

 
1. Az első fejezettel a szerző célja az elengedhetetlennek mutatkozó 

elméleti és történeti alapok lerakása volt elsődlegesen, amelynek 
megvalósítása a hagyományos okiratokat érintő hatályos magyar 
szabályozáson keresztül látszott a legcélszerűbbnek. Ez a fejezet 
elsődlegesen az intézmény komplex bemutatását igyekezett véghezvinni, 
megalapozva ezzel a további mondanivalót. Itt a szerző az okirati bizonyítás 
jelentőségét kívánta megragadni, annak a többi bizonyítási eszköztől eltérő 
jellegzetességeiből adódó „előjogainak”, illetve azok megalapozottságának 
vizsgálata útján. Az okirati bizonyításnak a polgári perbeli bizonyítás 
rendszerébe való beépülését, valamint az okiratok bemutatására vonatkozó 
szabályozásnak az elemző leírását az alapelveken átszűrve, azok tükrében 
igyekeztünk megvalósítani, ez módot adott számos összefüggés kiemelésére 
is. A hagyományos okirattal történő bizonyítást érintően kis számú de lege 
ferenda javaslattal éltünk a szabályok megfelelősége miatt. Itt a 
jogalkotóhoz címzett megfontolásra szánt javaslat alapját Gáspárdy László 
elgondolása képezte, aki a Storme-jelentés elemzése kapcsán felvetette 
annak lehetőségét, hogy az okiratokkal kapcsolatos információcserét a per 
előkészítő szakasza felé kilendítve, a per elejére koncentráljuk. Ennek 
továbbgondolásával született meg végül a javaslat, hogy az okiratok 
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cseréjére a bíróság közvetítése nélkül, önkéntesen kerüljön sor a felek, 
illetőleg képviselőik között még az előkészítő szakaszban. Ez azonban ne az 
angol discovery mintájára, egy elkülönült szakaszban történjék, hanem 
esetleg a francia modell megfelelő adaptálása útján, a magyar per 
szerkezetének jelentősebb változtatása nélkül. Ezt lehetővé tenné az 
okiratnak a „kész bizonyíték” jellege, vagyis az, hogy az a pert megelőzően, 
nem annak folyamán keletkezik jellemzően. A javaslat pergazdasságossági 
célokat szolgálna. 

2. Egyébiránt megállapítottuk, hogy a hagyományos okirattal való 
bizonyítás szabályanyagának az a része, amelyet sem a nemzetköziesedés, 
sem a technikai fejlődés ne érintett, egy jól működő, stabil rendszert alkot. 
A terület „problémamentességére” utal a bírósági döntvények kis száma is. 

3. Az értekezés végig kiemelten foglalkozik az okirat vagy egyes 
okirattípusok fogalmának meghatározásával, miután ennek az érintettsége 
igen nagy a vázolt nemzetközi tendenciák és az elektronikus okiratok 
oldaláról is. Rámutattunk arra, hogy egyelőre főként az elektronikus 
okiratok megjelenése nyomán vált szükségessé a perjogi okiratfogalom 
újragondolása. Az hagyományos okirati definíciók részletes, elemző 
áttekintése útján kiemelésre kerültek azok a fogalmi elemek, amelyek 
alapvető építőkövei lehetnek egy modern, az elektronikus okiratokat is 
magába fogadni tudó fogalom meghatározásnak. Ennek megalkotása során 
álláspontom szerint a szűkebb fogalmi meghatározás felé tendáló 
hagyományos megközelítéseket tágítanunk kell annyiban, hogy a definíció 
elektronikusan tárolt szöveges jellegű dokumentumokat is lefedhesse, 
semmi esetre sem nyitnám meg azonban az okiratfogalmat abba az irányba, 
hogy az a rajzok vagy egyéb nem szövegillusztráció jellegű ábrákat 
tartalmazó dokumentumoknak magába foglalását is lehetővé tegye, hiszen 
az okirat egyértelmű értelmezése és értékelése így nem lenne biztosított. Az 
ún. „véletlen okiratoknak”, vagyis az eredetileg nem bizonyítási célra 
kiállított okiratoknak a peres eljárásban történő felhasználhatóságára 
tekintettel újragondolásra javasoltuk azt a jogirodalomban többször 
előforduló kitételt, miszerint az okiratnak feltétlenül nyilatkozattételt 
kellene tartalmaznia. Részünkről ehelyett elfogadhatóbb lenne a múltbeli 
tények tanúsíthatóságának feltételül szabása. Mindent egybevetve a 
következőkben láttuk az okirat lényegét: emberi gondolattartalomnak a 
gondolatok kifejezésére szolgáló jelekkel, főként írásjegyek vagy 
írásjegyekké alakítható jelek útján történő megörökítése, melynél a hordozó 
anyag vagy eszköz és a rögzítés módja önmagában nem releváns, de 
összességében alkalmas a gondolattartalom tartós megőrzésének és hitelt 
érdemlő visszaadásának biztosítására. 

4. Számos bizonyításelméleti kérdés tisztázását láttuk fontosnak, mind 
az elhatárolási kérdések taglalásánál, mind pedig az egyes okirattípusokhoz 
kötődő bizonyító erő kapcsán tárgyalt kötöttségi elemek vonatkozásában. E 
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körben nemcsak az egyes összefüggések megvilágítását tartotta a szerző 
szem előtt, hanem törekedett az általános bizonyításelméleti tanok 
segítségével megismert fogalmakat konzekvensen használni és a 
tudományban, illetőleg a jogalkotásban előforduló következetlen 
megfogalmazásokat kiszűrni. Ezek egyébiránt elsősorban a bizonyíték – 
bizonyítási eszköz, ideiglenes igazság és vélelem, valamint az alaki és 
anyagi bizonyító erő fogalompárok körül sűrűsödnek össze. Az értekezés a 
bizonyító erő kapcsán különös figyelmet fordít annak bemutatására, hogy a 
kötöttségi elemek valójában hol és miként fejtik ki a hatásukat, milyen 
körben és mennyiben korlátozzák a bíró szabad mérlegelést. 
Általánosságban mindenképpen megfogalmazhatjuk, hogy a közokirat és a 
valódiságában nem vitatott teljes bizonyító erejű magánokirat alaki 
bizonyító ereje kötött, tehát a nyilatkozattétel tényének bizonyítása 
tekintetében valamelyest behatárolt a mozgástér. Az anyagi bizonyító erő 
kérdése már közel sem ennyire egyszerű, hiszen maga a materiális bizonyító 
erő fogalom is két elemből áll össze: figyelemmel kell lenni a tartalmi 
kérdésekre és ezeknek a per tárgyához való viszonyára is, vagyis arra, hogy 
mennyiben alkalmas az okirat tartalma a bizonyítandó tények igazolására. 
Az előbbi kapcsán találkozunk kötöttségi elemekkel a közokiratok körében, 
az utóbbi tekintetében pedig nem lehetséges a kötöttségek beépítése, tehát a 
szabad mérlegelés itt jut a legnagyobb szerephez. 

 
5. A határon átlépő okiratok problematikájának komplex vizsgálatát 

előirányzó második fejezet a megvalósult, a javaslat szinten megrekedt, a 
folyamatban levő és a várható harmonizációs munkálatokat, tendenciákat és 
azok eddigi eredményeit vázolja fel, az okiratok szabad áramlásának két 
meghatározó tényezője, mint vezérfonal mentén. E két tényező egyike az 
alaki többletkövetelményekben (felülhitelesítés, apostille) megnyilvánuló 
akadályok lebontása és a külföldi okiratok joghatás kiváltására 
alkalmasságának a biztosítása. Ezek gyakorlatilag a legtöbb esetben az 
okiratnak a külföldi perben bizonyítási eszközként való felhasználhatóságát 
hivatottak előmozdítani. A második zsinórmértékül szolgáló gondolat a 
másik irányból közelíti a kérdést, a bíróságnak a külföldön levő okiratokhoz 
való hozzájutását vizsgálva. Ezeket választottuk tehát iránytűként a 
nemzetközi magánjogi és európai uniós normák tengerében az egyelőre még 
sokhelyütt egymástól elszigetelt szabályokban fellelhető az okiratokra, 
okirati bizonyításra kihatással levő rendelkezések megtalálásához. 

Az elsőként említett kérdéskörben a közokiratok jutnak nagyobb 
jelentőséghez, majd minden vizsgált dokumentum ezek cirkulációját 
igyekszik megkönnyíteni. Elsőként az új Brüsszel-II rendelet nyitott a 
magánokiratok elismerésének és végrehajthatóságának rendezése felé, de 
ezek a jövőben hatályba lépő rendelkezések még mindössze egy 
meglehetősen szűk kört érintenek: a házassági ügyekkel és a szülői 
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felügyelettel kapcsolatos – a rendelet hatálya alá tartozó – 
megállapodásokat. A közokiratok kapcsán kimutattuk, hogy a különböző 
jogrendszerek összehasonlító jogi elemzésének bázisán egy 
kompromisszumos „európai közokirat fogalom” körvonalazódik, 
pillanatnyilag még a végrehajtás területén belüli, de várhatóan táguló 
hatókörben. Az okiratfogalom kialakításában az ún. Jenard-Möller jelentés 
tette meg az első nagy lépést, ebből merített az Európai Bíróság az 
Unibank-Christiensen ügyben hozott ítéletében. Ugyanezek a fogalmi 
elemek bukkantak fel az egységes európai végrehajtási jogcímmel 
kapcsolatos legújabb kodifikációs munkálatokban.  

6. Az okiratok (elismerésével és) végrehajtásával foglalkozó európai 
uniós dokumentumok, így a Brüsszeli (és Luganoi) Egyezmények, a polgári 
és kereskedelmi ügyeket szabályozó Brüsszel-I és a házassági ügyekkel, 
valamint szülői felügyeleti joggal foglalkozó régi és új Brüsszel-II rendelet, 
az egységes európai végrehajtási jogcímről szóló rendelet közül mindössze 
a Brüsszel-II rendelet vonta be a közokiratokat a végrehajtástól független 
elismerési körbe. Hosszútávon mindenképpen szükségessé válik e kör 
szélesítése.  

7. Az a tény, hogy az ügyleti forgalom az utóbbi évtizedekben már 
egyszerűbb és gyorsabb megoldásokat követel, egy olyan folyamatot 
indított be a múlt század második felében, amely a hagyományos 
felülhitelesítési rendszer oldását, enyhítését eredményezte. Ennek első 
lépését az 1961-es hágai egyezmény jelentette az apostille intézményének 
bevezetésével. Az alaki többletkövetelmények teljes eltörlését vitték végbe 
az elismerés és végrehajtás kapcsán az ún. brüsszeli rendeletek az 
alkalmazási körükbe tartozó okiratok vonatkozásban. Ezek a könnyítések 
mind az okiratok szabad áramlásának biztosítását mozdítják elő, amely az 
utóbbi rendeletekre tekintettel az Európai Unión belül nagyobb léptekkel 
halad előre, mint egyéb viszonylatban. 

8. A határon átlépő okiratforgalom egy jelentős részét a közjegyzői 
okiratok teszik ki, ezért szükségessé vált az ezzel kapcsolatos szabályozás 
áttekintése is. A közjegyzői hivatást érintő uniós szabályok vizsgálata ahhoz 
a következtetéshez juttatta el a szerzőt, hogy a közjegyzői hivatás 
gyakorlása annak közhatalmi jellege miatt az adott államhoz kötődik, így a 
közjegyzői okiratszerkesztői tevékenység sem lépheti át az államhatárokat. 
Megállapítottuk viszont azt is, hogy a nemzetközi vonatkozású ügyek 
növekvő száma arra sarkallta az Európai Közjegyzők Unióját (CNUE), 
hogy a közjegyzők az egymás közti együttműködésének fokozása útján 
segítsék az ilyen ügyletkötéseket. 

9. A európai uniós jogharmonizációs eredmények felmérése kapcsán 
másik vezérfonalként emlegettük a külföldön levő okiratok beszerzésének 
kérdéskörét. E tárgykörben forradalmi változásokra tudunk rámutatni, 
hiszen a hagyományos jogsegély egyezményekből megismert megkeresés 
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mellett alternatívaként jelentkezik a másik tagállamban történő közvetlen 
bizonyításfelvétel lehetősége. Erre azonban csak az okiratot birtokló 
személy közreműködési hajlandósága esetén kerülhet sor, hiszen 
kényszerítő intézkedést nem alkalmazhat a külföldi bíróság a másik 
tagállam területén.  

10. A harmonizációs és jogegységesítési folyamatok eddigi 
eredményeinek felvázolását követően sort kerítettünk két egymással 
összefüggést mutató a jogok közelítését célzó kísérlet bemutatására. 
Elsőként az irányelv-tervezet szinten elakadt, de számos értékes 
részeredményt tartalmazó ún. Storme-jelentést elemeztük az okiratok 
szemszögéből. Arra a megállapításra jutottunk, hogy ez a talán még túl 
korai dokumentum alapvetően az angol discoveryre építkezve már számos a 
kontinentális jogrendszerhez közelítő elemet is tartalmaz, s ezzel a 
jogközelítésben nagy lépést tett előre. Többek között e dokumentumban 
látja a saját gyökereit az a világméretű harmonizációs törekvés, amit az 
Amerikai Jogi Intézet (ALI) kezdett meg a 90-es évek végén és amelyhez 
utóbb sikerült megnyerni az UNIDROIT támogató részvételét is. E két 
szervezet által kidolgozott negyedik vitaanyagot tekintettük át az okiratok 
szemszögéből; szem előtt tartva a szabályanyag változó jellegét és a munka 
kezdeti stádiumát igyekeztünk értékelni az eddigi eredményeket. 

11. Mindezeket követően lehetett sort keríteni a fenti harmonizációs 
folyamatok által a magyar jogra gyakorolt hatásnak az elemzésére. E körben 
néhány kodifikációs hiányosságra és következetlenségre lelhetünk, amelyek 
kiigazítása lenne javallott. Így például egyes helyeken még egy 
jogszabályon belül sem konzekvens – az egyébként közvetlenül 
alkalmazható jellegű – európai tanácsi rendeletek végrehajtási jellegű 
részletszabályainak megalkotására vonatkozó technika. Üdvözlendőnek és 
követendőnek tartanánk a bizonyításfelvétellel kapcsolatos a tagállamok 
bíróságainak együttműködésére vonatkozó 1206/2001/EK tanácsi rendelet 
kapcsán használt megoldást, amikor is az Nmjtvr. vonatkozó 
rendelkezéseiben a jogalkotó utal a rendeletre és néhány a rendelet által 
nem érintett kérdésben (pl. eljáró bíróság kijelölése) részletszabályokat épít 
a jogszabályba. Ez a kodifikációs technika egyrészről kielégítőnek tűnik, 
másrészt illeszkedik a rendelet, mint uniós jogforrás jellegéhez is. Ez 
szolgálhatna tehát követendő példáként az ún. Brüsszel-I és Brüsszel-II 
rendeletek kapcsán is, melynek a közokiratok elismerésének és 
végrehajtásának kérdéséről hallgató jogszabály fenti módon történő 
átformálása mutatkozik szükségesnek.  

Nem szerencsés továbbá a felülhitelesítés kapcsán fentebb már 
kifejtettek miatt a Pp. 195.§ (5) bek. szóhasználata sem, hiszen a 
felülhitelesítés alóli mentesülés kapcsán kizárólag nemzetközi 
egyezményekre utal, az uniós normákra azonban nem.  
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Rámutattunk továbbá arra, hogy az új Brüsszel-II rendelet jövőbeni 
hatálybalépésével a Pp. 198.§ a) pontja revízió tárgyává válik a jogügyletet 
bizonyító okiratokra korlátozódó jellege miatt. Ez a pont ugyanis nem lesz 
összhangban a rendelet 46. cikkében foglaltakkal, mely lehetővé teszi a 
hatályba lépést követően – a rendelet hatálya alá tartózó – magánokirati 
formát öltő megállapodások ipso iure elismerését. 

Egyébiránt azonban megállapítható, hogy az uniós normákkal e téren 
összhangba hozták a magyar jogszabályokat. 

 
12. Korunk másik nagy kihívása, mellyel a polgári perbeli 

bizonyításnak is szembesülnie kell, a dematerializált okiratok térhódítása. 
Rámutattunk, hogy az erre vonatkozó szabályozás rendszere több 
szempontból is speciális. A papír környezetből kiváló, elektronikus jelek 
formájában egzisztáló okiratok kérdését nem közelíthetjük meg a 
hagyományos módon, ami az okirati bizonyítás egyes tradicionális 
szabályainak alkalmazhatóságát is ellehetetleníti. A másik lényeges 
különbözőséget abban fedezte fel a szerző, hogy az elektronikus okiratok 
problematikájára kellő időben reagáló uniós jogalkotás majd minden 
tagállam viszonylatában megelőzte a nemzeti jogalkotást, megteremtve 
ezzel a szabályozás egységes alapjait. 

13. A hagyományos írásbeliségtől nagymértékben eltérő módszereket 
alkalmazó elektronikus adatfeldolgozás szabályozásánál – ahogyan azt a 
felvezető gondolatok sorában is jelezni kívántuk – leginkább az okirat által 
betöltött funkció, azaz a tartós információrögzítés és visszaadás az, amit 
szem előtt kell tartanunk. Az elektronikus környezetből adódóan a 
valódiság, szövegintegritás biztosításának módszerei is a funkcionális 
ekvivalencia elve szerint ítélendők meg. Ez azonban a jogászságtól is egy 
meglehetősen nagy mértékű szemléletváltást igényel, aminek 
elengedhetetlen feltétele az is, hogy bizonyos mértékben ismerjük a digitális 
környezetből adódó specialitásokat, a különböző technológiákon alapuló 
aláírási mechanizmusok főbb működési elveit. Erre tekintettel tettünk egy 
némiképp interdiszplináris jellegű kitérőt az ún. nyilvános kulcsú és a 
biometrikus azonosításon alapuló eljárások bemutatásának a kedvéért. E 
körben felvázoltuk a fenti technológiák alkalmazása útján készült 
okiratoknak a hagyományos társaikkal szembeni előnyeit és hátrányait is, 
melyet a következőkben összegezhetünk. A digitális aláírással ellátott okirat 
esetében a szövegintegritás egyedüli és elegendő garanciája a megfelelő 
biztonsági szintet képviselő aláírási folyamatban használt ún. Hash-
algoritmus; nem szükségesek és nyilvánvalóan nem is lehetségesek itt azok 
a többletgaranciák, amelyeket számos hagyományos okirat esetében előír a 
jogalkotó (pl. lapok összefűzése, szárazbélyegző használata, minden 
különálló lap aláírása stb.). A digitális aláírás az időbélyegző használatával 
kombinálva megakadályozza az okirat máskorra datálását is. Meg kell 
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azonban jegyezni, hogy az elküldött szöveg megváltoztatását 
tulajdonképpen nem akadályozzák meg az aláírási mechanizmus során 
használt matematikai műveletek, de az esetleges utólagos módosítás minden 
esetben egyértelműen kimutatható, legyen az akár a legapróbb változtatás 
is, pl. egyetlen betű vagy írásjel beszúrása a szövegbe. Az aláírás 
önmagában szintén nem véd sem az üzenet feltörése, sem annak a 
Világhálón történő átküldése alatti bármilyen jogosulatlan manipulálása 
ellen. Neuralgikus pontnak tűnik az okiratok egyik legfőbb 
jellegzetességének, a tartósság biztosítása, amelyet az újabb programok 
használata mellett is garantálni kell, a szoftverfejlesztések sem az 
előhívhatóság (olvashatóvá tétel) sem a szöveg sértetlenségének rovására 
nem mehetnek a régebben készült elektronikus okiratok vonatkozásában.  

14. A kérdést érintő nemzetközi dokumentum tárgyalásánál 
rámutattunk, hogy a szabályozás kereteit az uniós irányelvek megfelelő 
időben megteremtették, ezzel szemben az UNCITRAL elektronikus 
aláírásról szóló modelltörvénye azért tűnik a 2001-es időpontban kissé 
megkésettnek, mert addigra már számos állam rendezte ezt a kérdést a 
nemzeti jogában, így pl. az EU tagállamai és az Amerikai Egyesült Államok 
is. A létező nemzetközi dokumentumok egybevetése után megállapítást 
nyert, hogy számos az okiratok szabad áramlását érintő kérdés maradt még 
nyitott. A közokiratok végrehajtását (és elismerését) érintő uniós rendeletek 
(Brüsszel-I-II.) sajnálatos módon nem érintik az elektronikus 
dokumentumok problémakörét, ami különösen fontos lehetne arra való 
tekintettel, hogy ezek szerepe nemzetközi viszonylatban – a távolságok 
hatékony leküzdhetősége okán – fokozottabban növekszik. 

15. Felmerült továbbá az a gondolat, hogy a nemzetközi vonatkozású 
ügyekben az okiratokkal kapcsolatos külföldi elemek sora (külföldi hatóság, 
mint kiállító, magánokirat külföldön történő kiállítása, külföldön „fekvés” a 
bizonyításfelvétel körében) a külföldi hitelesítési szolgáltatóhoz való 
kötődéssel látszik bővülni az elektronikus okiratok körében. A legtöbb 
dokumentum ugyanis ehhez kapcsoltan igyekszik rendezni a külföldi 
elektronikus okiratokon szereplő aláírás elfogadásának, elismerésének, a 
belföldivel történő azonos kezelésének kérdéskörét. 

16. A kétlépcsős magyar szabályozás e vonatkozásainak felvázolása 
során az EU-konform jelleg hangsúlyozása mellett rámutattunk a 
szabályozás néhány ellentmondásos pontjára, mely kiigazításra szorulna. 
Ilyennek tekintettük például az elektronikus aláírásról szóló törvénynek az 
elektronikus okirat kapcsán alkotott korábbi definícióját, mely 
megakadályozta, hogy a nem nyilatkozattételt, ennek elfogadását vagy 
elismerését tartalmazó szöveges dokumentumok elektronikus okirattá 
minősüljenek, kiszorítva e körből az egyéb tartalmú okiratokat. A 2004-es 
módosítás megoldása sem megnyugtató, hiszen nem az elektronikus okirat 
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definíciójának száműzése jelentene orvoslást a felvetett problémára, hanem 
egy jobban átgondolt új fogalom-meghatározás. 

Kételyünknek adtunk hangot az elektronikus okiratok esetében a 
távollevő ügyfelek ügyletei kapcsán történő ellenjegyzést, illetve 
közokiratba foglalást illetően. Az előbbi megengedett, de ezzel az ügyfél 
személyének azonosítása közvetetté válik, „az ügyvéd a tanúsítványban 
bízva ellenjegyez”. A másik esetben a mindenképpen kívánatos a fél 
személyes jelenléte a közjegyzői okirat szerkesztése kapcsán, hiszen az ezt 
igénylő okiratszerkesztési procedúra előírásainak betartása a közvetlenül 
végrehajtható közjegyzői okiratba vetett bizalom garanciáinak egyike. 

Megállapítást nyert továbbá, hogy az elektronikus közokiratok kapcsán 
módosított, 2005-ben hatályba lépő Pp. 195.§ (2) bek. szövegezése 
némiképp elüt a megszokott kodifikációs megoldásoktól, hiszen az 
elektronikus okirat generálisabb szabályozása helyett a közokirattá 
minősítést minden esetben más jogszabályokra hárítja át. Kissé ideiglenes 
jelleget is mutat ez a fajta megoldás és a cégeljárás arculatára szabottnak 
tűnik. Ez minden bizonnyal módosulni fog, amint az elektronikus 
közokiratok szélesebb körben való alkalmazásának infrastrukturális 
feltételei megteremtődnek. 

Rávilágítottunk továbbá, hogy sem a Pp., sem a Büsz. nem foglalkozik 
kellő részletességgel azokkal a problémákkal, amit az elektronikus okiratok 
bizonyítékkénti felhasználása keletkeztethet, gondolunk itt elsősorban a 
bemutatás speciálisaira tekintettel levő szabályok hiányára. 
 

17. Az értekezésben nagy hangsúlyt fektettünk a komparatív szemlélet 
érvényre juttatására. A téma jellegéből adódóan szükségesnek tűnt egy 
nagyobb terjedelmű összehasonlító jellegű rész beépítése a munkába, 
tekintettel arra, hogy ez egyfelől a jogharmonizációs és jogegységesítési 
folyamatok jobb megértését is elősegítheti, másrészt a bizonyítás jogának 
ismerete a nemzetközi vonatkozású ügyekben a külföldi jogok alkalmazását 
megkönnyítheti azon a néhány ponton, ahol – az anyagi joghoz kötődés 
miatt (pl. bizonyítási teher kérdése) – esetleg nem a perbíróság államának 
joga kerül alkalmazásra; harmadsorban a hazai jogalkotó is meríthet az itt 
felsorakoztatott megoldások elemeiből.   

Az angol, amerikai, francia, német és osztrák perjogok okirati 
bizonyításra vonatkozó szabályainak egy egységes szempontrendszer 
mentén történő összehasonlítására tettük kísérletet a negyedik fejezet 
keretében. Az összehasonlító jogi kutatás eredményeit a fejezet végén 
összefoglaltuk, ehelyütt csak a leglényegesebb kérdésekre térünk ki.  

18. Kimutattuk, hogy a vizsgált országok jogainak viszonylatában a 
legnagyobb különbségek az angolszász és a kontinentális jogrendszer között 
húzódnak, amelynek oka nyilvánvalóan az eltérő történelmi gyökerekben 
keresendő. A hosszú évszázadokon át divergens módon fejlődő jogi 
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kultúrák a legutóbbi időkben mutatnak csak némi közelítési hajlandóságot, a 
legjelentősebb elmozdulás az angol jog esetében mutatható ki, amelyik a 
Woolf-reform nyomán immáron a kontinentális perjogi rendszerekhez 
némiképp közelítő módon számos hagyományos angolszász elvet háttérbe 
szorítva igyekezett a perhatékonyság elvének nagy teret engedni.  

19. Az okiratok jelentőségével kapcsolatban kimutattuk, hogy a 
kontinensen is alapvető különbségek fedezhetők fel, hiszen a latin jogcsalád 
él olyan jellegű kötöttségek alkalmazásával, melyek a más bizonyítási 
eszközök alkalmazásának kizárásával juttatják adott esetben az okiratokat 
előnyhöz. Ezzel szemben a germán jogcsalád az ilyen típusú korlátozásoktól 
tartózkodva a bizonyítás során a vélelmek alkalmazása útján hozza 
előnyösebb helyzetbe az okirattal bizonyítót, az okirat hiányához azonban 
sokkal inkább anyagi jogi következményeket rendel (pl. bizonyos 
jogügyletek érvénytelensége). 

20. Az okiratról, az okirat fogalmi meghatározásáról alkotott kép 
tekintetében is számos különbséget fedezhetünk fel, melyek leginkább a 
fogalommeghatározás terjedelme és befogadó jellege köré 
csoportosíthatóak. Ez közvetve kihatással bír az elektronikus okiratok 
szabályozására is az egyes perjogokban. Az egyes okiratfajták kapcsán 
elsődlegesen a kontinentális és angolszász jogrendszerek felfogásai között 
feszülnek különbségek, ami egyébiránt igen nagy problémát okoz az uniós 
szakembereknek a jogharmonizációs munkálatok során. Ugyanis amíg a 
kontinensen közel azonos séma szerint minősül egy okirat közokirattá, 
addig az angolszász jogban közokirat egészen más megvilágításba kerül, a 
gyakorlatban a legtöbb gondot az okozza, hogy az angolszász jogok a 
belföldi használatban nem adnak teret a közjegyzői okiratoknak. 

21. Számos különbözőség került kiemelésre az okiratok bemutatása 
kapcsán is. Ezek főképp az okiratbemutatási kötelezettség terjedelmében, a 
hivatalbóli bizonyítás jelenlétének mértékében, valamint abban keresendők, 
hogy az okirati bizonyítékok összegyűjtése a per melyik szakaszára 
koncentrálódik.     

22. Az elektronikus okiratok kapcsán megállapítottuk, hogy a nemzeti 
jogalkotási folyamatot általában megelőző uniós szabályozás lehetőséget 
biztosított arra, hogy a tagállamok joga egységes alapokról induljon. Ez az 
egység tetten érhető az elektronikus aláírás szabályozásában, ahol inkább a 
szabályozottság mértéke, a részletesség különbözik, mintsem a tartalom. 
Divergencia jellemzi azonban az elektronikus okiratoknak a bizonyítás 
rendszerébe történő integrálását, amelynek okait abban kereshetjük, hogy az 
elektronikus aláírásról szóló irányelv biztosította szabadságukkal élve a 
tagállamok a maguk eltérő perjogi kultúrájához és szemléletmódjához 
igazítva építették be a bizonyítás rendszerébe ezen új típusú bizonyítási 
eszközöket. A megoldások skálájának két végpontját a következőképpen 
szemléltethetnénk: a német és osztrák perjog nem tekinti az elektronikus 
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dokumentumokat okiratnak, hanem azokat alapvetően szemletárgyként 
kezeli. Ezen országok polgári törvénykönyvei viszont kimondják, hogy az 
elektronikus forma kielégíti az írásbeliség követelményeit. Ennek az 
ellentmondásnak a feloldására néhány speciális vélelmet alkalmazva az 
elektronikus dokumentumokra, azok bizonyító erejét gyakorlatilag 
mégiscsak az okiratokhoz közelítették bizonyos mértékben. Ezzel szemben 
bizonyos államok, így Magyarország és Franciaország még a közokiratok 
tekintetében sem zárta ki az elektronikus létforma lehetőségét.  

 
23. Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy az okirati bizonyítás 

megoldandó problémái a címben jelzett kérdések kapcsán merülnek fel 
elsődlegesen, mind hazai, mind nemzetközi szinten ezek foglalkoztatják a 
szakembereket a legintenzívebben. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy míg a technikai kihívásokra adott válaszok összességében 
megfelelőnek tűnnek, addig a másik folyamat: a jogok közelítése a 
bizonyítás kapcsán, történjék ez akár a jogharmonizáció, akár a 
jogegységesítés eszközeivel, még évtizedeket vehet igénybe, az a tény 
azonban, hogy a kérdést az Európai Unió és több nemzetközi szervezet is a 
napirendjén tartja, valamint az eddigi részeredmények arra engednek 
következtetni, hogy az erre irányuló igény megvan és a munkálkodás nem 
hiábavaló. 

 
Az okirati bizonyítás szakirodalmát áttekintve megállapíthatjuk, hogy 

Magyarországon a kérdéskör monografikus jellegű feldolgozásával a múlt 
század közepétől nem találkozhatunk. A külföldi szakirodalomban 
fellelhető munkáktól, valamint a hazai jogirodalomban az elektronikus 
aláírás, valamint az elektronikus kereskedelem tárgykörét érintő könyvektől 
pedig szemléletében, megközelítési módjában tér el az értekezés 
lényegesen, tekintve, hogy ez utóbb említett témakör mindezidáig pusztán a 
polgári anyagi, illetőleg a kereskedelmi jog nézőpontjából került 
feldolgozásra a magyar jogirodalomban.  

Az értekezés témájának jellege és aktualitása lehetővé teszi annak 
széles körű felhasználását. Eredményei az egyetemi alapképzésben 
elsődlegesen egyes alternatív tárgyak oktatásában, valamint összehasonlító 
és európai polgári eljárásjogi posztgraduális képzésekben hasznosíthatók. 
Az értekezés a gyakorlati szakemberek továbbképzéséhez is segítséget 
nyújthat, a munka gyakorlati hasznosulását a monografikus jellegen kívül 
az okiratok külföldön való felhasználásának bemutatása, valamint az 
elektronikus okiratok bizonyító erejének részletes taglalása biztosítja.  

Az elektronikus okiratok szabályanyaga, valamint az európai tanácsi 
rendeletek alkalmazásának elősegítése kapcsán tett megállapítások, kritikai 
észrevételek és a jogalkotóhoz címzett de lege ferenda javaslatok 
ösztönzőleg hathatnak a jövőbeli kodifikációs folyamatokra.  
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A kutatás eredményeinek a tudományos életben való 
felhasználhatóságát jelzik a szerzőnek kül- és belföldön megjelent, a 
részeredményeket közlő korábbi tanulmányai. Az értekezés megírásával a 
szerző célul tűzte a téma kapcsán a magyar jogirodalomban tapasztalt űr 
betöltését, valamint a bizonyítás jogát érintő tudományos diskurzusba való 
bekapcsolódást.  
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I. ÜBERBLICK DER  FORSCHUNGSAUFGABE, ZIELSETZUNG DER FORSCHUNG 

 
Der grenzüberschreitende Geschäftsverkehr, die sich aus der Ausübung 

der europäischen Freiheitsrechten ergebenden, international werdenden 
Lebensverhältnisse machen es erforderlich, die nationalen Rechte auf 
zahlreichen Rechtsgebieten anzugleichen, die Hindernisse aus dem Wege 
des obengenannten Vorganges stufenweise zu räumen. Dieser Vorgang 
kann für die sich auch ansonsten unglaublich schnell entwickelnde Technik 
eine neuere Motivation bedeuten solche Lösungen und Methoden zu 
entwickeln, welche die Beschleunigung des Informationsaustausches 
befördern. Dies könnte einen Motor des erwähnten Vorganges bilden. 
Daraus ist ersichtlich, dass die im Titel bezeichneten zwei Erscheinungen 
des modernen Zeitalters eigentlich nicht voneinander unabhängig gemacht 
werden können, es handelt sich vielmehr darum, dass die auf den einzelnen 
Gebieten vorgehenden Veränderungen einander gegenseitig vorwärts 
bringen. Man steht obendrein zwei Gebieten gegenüber, die jetzt ein 
jahrhundertelang entwickeltes, bisher relativ stabil erscheinedes, klassisches 
und ausgereiftes Regelungssystem des Prozessrechts vor Herausforderungen 
stellen. Es stellen sich zahlreiche neue Fragen, die das Beweisrecht, vor 
allem das Urkundenbeweisrecht auf eine neue Grundlage stellen und die 
Überprüfung des vorhandenen Systems erzwingen. 

Die Urkunde hat sich im Laufe der Jahrhunderte funktionell kaum, 
physikalisch in gewissem Maβe verändert, aber auch dies betraf sehr lange 
Zeit rein das Informationsträgermaterial und die Methode der Herstellung. 
Das letzte Jahrzehnt brachte eine plötzliche Wendung auf diesem Gebiet. 
Zuerst eine spezielle Art der Urkunden: die Wertpapiere, dann die 
Urkunden im weiteren Sinne trennten sich von ihrer – „in der Hand 
haltbaren“ – physikalischen Daseinsform, wodurch unser über die 
Urkunden geschaffenes Bild grundsätzlich geändert wurde. Der Wandel der 
Lebensverhältnisse erzwang die Erschaffung der gesetzlichen Rahmen, die 
mit Rücksicht auf die Spezialitäten der elektronischen Umgebung zustande 
gebracht werden mussten. Dies verlangte einen grundlegenden 
Ansichtswechsel der bisher nur mit den herkömmlichen Urkunden 
rechnenden Privatrechtler. Der bis jetzt sicher scheinende 
prozessrechtswissenschaftliche Grund wurde etwas erschüttert, bei der 
Erschaffung eines Regelungssystems, das die geeignete Integration 
elektronischer Dokumente ermöglicht, repräsentiert die Beständigkeit der 
von den Urkunden erfüllten Funktion den fast einzigen fixen Punkt. Daher 
muss die von ihrem Material getrennte, von der traditionellen in 
abweichender Weise ausgestellte und gespeicherte Urkunde mit ihrem 
herkömmlichen Pendant identisch sein, was die Rolle anbelangt. Diese 
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Funktion bedeutet im Wesentlichen die Tauglichkeit zur dauerhaften 
Informationsspeicherung und glaubwürdigen Informationsrückgabe. 

In Verbindung mit den modernen bürotechnischen Textbearbeitungen 
der Informationsgesellschaft und dem Auftauchen elektronischer 
Dokumente stehen meistens die Echtheit und die Inhaltsintegrität solcher 
Urkunden zur Debatte. Überdies müssten die sich aus der Vorlegung und 
der sicheren Speicherung der in elektronischer Form existierenden 
Urkunden ergebenden spezifischen Probleme auch gelöst werden. In diesem 
Themenkreis treten andere Probleme auf als bei dem „klassischen“ 
Urkundenbeweis, der sich jahrhundertelang auf dem Grund der divergent 
entwickelnden Prozessrechtskulturen gestaltet hat und auch heute steht, 
obzwar in den letzten Jahren eine gewisse Annäherung zu erfahren ist. Der 
Themenbereich elektronischer Dokumente, wo der verstärkte internationale 
Charakter auch für ein ins Leben rufender Faktor gehalten werden kann, 
bringt andere Problemen hervor. Hier ermöglichte die Neuheit, dass die 
europäischen Regelungen der meisten nationalen Legislaturen vorausgehen. 
Es lässt sich sagen, dass sich die Rahmenregelungen der elektronischen 
Signaturen und des elektronischen Geschäftsverkehrs auf einem 
einheitlichen Grund entfalteten, aber die Prozessrechtssysteme 
verschiedener Ansicht bauten die dematerialisierten Urkunden in das 
Beweissystem unterschiedlich ein, stellenweise werden sie sogar nicht als 
Urkunden bewertet. Das ungarische Beweissystem nahm die elektronischen 
Dokumente als Urkunden auf, aber deren theoritischer Hintergrund fehlt 
gröβtenteils. Der Verfasser versucht diese Lücke – auf die Ergebnisse der 
rechtsvergleichenden Forschungen und der kritischen Analyse der 
Grundlagen der traditionellen Urkundenbeweistheorien basiert – 
auszufüllen.  

Das andere besonders aktuelle Thema in unseren Tagen; die Fragen des 
Rechtsangleichungsvorganges bedeuten die zweite groβe Säule der 
Forschung, die fast kein Rechtsgebiet unberührt lassen, so das Gebiet des 
Urkundenbeweises auch nicht. Deshalb erweist es sich als notwendig, die 
Faktoren zu erfassen, welche die die Grenzen der Länder und oft auch die 
Grenzen der verschiedenen Rechtskulturen überschreitende freie Zirkulation 
der Urkunden behindern. Die Überbrückung der in den Rechtskulturen 
wurzelnden Unterschiede ist eine komplizierte Aufgabe. Ebendeswegen ist 
es nicht überraschend, dass die Ergebnisse der von der Harmonisation, bzw. 
der Rechtsvereinheitlichung betroffenen Gebiete trotzt einer ständigen und 
ziemlich intensiven Entwicklung jetzt noch partiell und etwas inkohärent 
sind. Innerhalb dieses Themenkreises bemüht sich der Dissertant in erster 
Linie die bisherigen auf die freie Zirkulation und Anwendung der Urkunden 
auswirkenden Ergebnisse des europäischen Zivilprozessrechts in einem 
logischen System darzustellen. Wo und insofern es möglich ist, weist der 
Verfasser auch auf die voraussichtlichen Entwicklungsrichtungen und 
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Tendenzen hin. Die auf die Urkunden auswirkenden Regelungen werden in 
Bezug auf den europäischen Rechtsvereinheitlichungsvorgang und die 
weltweiten Rechtsangleichungsversuche im weitesten Maβe überblickt. Das 
Ziel dieses Abstechers ist einem einheitlichen öffentlichen Urkundenbegriff 
näher kommen zu können. Die Promotionsschrift beschäftigt sich nicht im 
Allgemeinen mit der Vollstreckbarkeit der Urkunden, aber auf diesem 
Gebiet des europäischen Zivilprozessrechts zeigen sich schon die Umrisse 
einer Kompromisslösung im Zusammenhang mit der europaweit 
vollstreckbaren öffentlichen Urkunde. Diese Begriffsbestimmung könnte in 
der Zukunft auf weitere Gebiete ausgebreitet werden. Das die Problematik 
der grenzüberschreitenden Urkunden erörternde Kapitel hat zwei logische 
Einheiten: die Rechtswirkung der Urkunden und die Beweisaufnahme als 
die zwei Determinanten der freien Zirkulation der Urkunden. Die 
Einzelregeln werden zugeordnet dargestellt. 

Im Bewusstsein dessen, dass die umfassende Vergemeinschaftung des 
Beweisrechts infolge der Komplexität des Themas noch lange auf sich 
warten lassen kann, legt diese Arbeit einen besonderen Akzent auf die 
rechtsvergleichende Analyse der nationalen Rechte anderer Staaten. Dies 
verhilft einem einerseits zum besseren Verständnis des 
Vereinheitlichungsvorganges, weil solche Arbeiten auf einer ernsten 
rechtsvergleichenden Basis liegen müssen. Anderseits gibt es eine 
pragmatische Bedeutung der Kenntnis ausländischer Rechte, da bei den 
Beweisfragen materiell-rechtlicher Natur nicht der im internationalen 
Beweisrecht im Allgemeinen geltende Grundsatz der lex fori angewandt 
werden kann. 

Die obengenannte Aufgaben können aber ohne Durchstudierung der 
Theorie der Rechtsinstitute nicht erfüllt werden. Die ungarische 
Bezugnahme wird in drei Teile geteilt behandelt. Die von der Änderung 
weniger betroffenen, statischeren Regeln werden in dem ersten Teil der 
Dissertation erörtert. Demgegenüber werden die im Titel erwähnten 
Probleme diesen spezifischen Themen zugeordnet.  

Die Hauptelemente dieser Gedankenfolge über die Aktualität und 
Wichtigkeit der Themenwahl bilden den Rahmen der Dissertation. Als 
Ausgangspunkt wurde die beweistheoretische Annäherung der 
(herkömmlichen) Urkunden gewählt, die zum Gegenstand des ersten 
Kapitels dient. Darauffolt gestaltet die Analyse der Auswirkung der 
Rechtsharmonisierungs- und Rechtsvereinheitlichungsvorgänge auf den 
freien Verkehr der Urkunden sowie die der Veränderungen im ungarischen 
Recht infolge der europäischen Rechtsnormen. Im dritten Teil wird versucht 
mit der Hilfe des Übersehens internationaler Dokumente und die heimliche 
Legislatur der letzten Jahre ein komplexes Bild über die auf technische 
Herausforderungen gegebenen Antworten zu erhalten. Zuletzt lässt das 
vierte Kapitel dem Leser einen Einblick in das Recht einiger ausländischer 
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Staaten. Bei dessen Darstellung dient ein einheitliches Standpunktsystem 
als Richtschnur, diese Standpunkte bilden auch die Basis einer detaillierten 
komparativen Analyse. Am Ende der Promotionschrift wird ein Versuch 
gemacht die Ergebnisse der Forschung zusammenzufassen. 
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II. FORSCHUNGSMETHODEN UND -QUELLEN 

 
Aus methodologischer Sicht ist in der Dissertation das Übergewicht der 

internationalen und rechtsvergleichenden Anschauung wegen des 
Charakters des Themas notwendig. Dessen Durchsetzen wurde durch das 
Quellenmaterial möglich, das während einer längeren Forschungsarbeit vor 
dem Verfassen der Promotionschrift gesammelt worden war. Die 
Bearbeitung der deutschen Fachliteratur unterstützte die Ausarbeitung fast 
aller Kapitel, in Verbindung mit den – in erster Linie auf ungarischen 
Quellen basierten – teoretischen Erörterungen aber rein zusätzlich. Bei der 
Bearbeitung der Teile mit internationalen Bezüge spielten primär die 
deutsch- und englischsprachigen, in kleinerem Maβe die französischen 
Fachbücher und Studien eine bedeutende Rolle. Die traditionelle 
Forschungsarbeit in der Bibliothek wurde mit dem Studium der von 
Webseiten und aus elektronischen Zeitschriften heruntergeladeten 
Materialen ergänzt. 

Die rechtsvergleichende Forschungsmethode ist in der ganzen Arbeit 
vorherrschend, aber mit verschiedener Intensität. Die das ausländische 
Recht studierenden und den Rechtsharmonisierungsfortgang 
untersuchenden Teile sind natürlich von dieser Ansicht am ausdrücklichsten 
geprägt, in beiden Fällen mit der beschreibenden-analytischen Methode 
vermengt. Die letztere gewinnt Bedeutung im das geltende ungarische 
Recht darstellenden Kapitel, bei der Themen der elektronischen Signaturen 
und der Anerkennung ausländischer Urkunden in Ungarn paart sich damit 
eine kritische Annäherung. 

Der erste Teil, der die Institutionstheorie durch die geltenden 
ungarischen Regelungen filtert, sucht die Rolle und Stelle dieser 
Rechtsinstitut im Zivilprozess im Rahmen einer Komplexuntersuchung, wo 
die Grundfragen geklärt und die Kohärenz hervorgehoben werden. Der 
historische Rückblick ist eines der Mittel der Zusammenhangsanalyse. 
Dieser wird nicht einem selbstständigen Unterabschnitt zugeordnet, weil 
das thematische Einbauen geschichtlicher Elemente praktischer schien, er 
erscheint dort, wo und welchem Maβe es nützlich ist, in erster Linie in dem 
theoretischen und rechtsvergleichenden Kapitel.  

Das Beweisrecht liegt zwischen zwei Rechtsgebieten, deshalb können 
nicht alle beweisrechtliche Fragen eindeutig dem Verfahrensrecht 
zugerechnet werden. Diese Tatsache macht es erforderlich 
materiellrechtliche Fragen zu berühren. Mit Rücksicht auf die internationale 
Richtung des Themas soll daneben oft das Regelungssystem des 
internationalen Privatrechts angeschnitten werden. Neben dem 
Überschreiten der Rechtszweigsgrenzen verlangen einige Themen auch 
einen interdisziplinären Ausblick, zB. in die Informatik beim 
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Themenbereich elektronischer Dokumente und in die Naturwissenschaften 
und Psychologie bei den Fragen der Sachverständigenuntersuchung 
handschiftlicher Signaturen. 
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III. DIE ERGEBNISSE  DER FORSCHUNG UND DIE  MÖGLICHKEITEN DER 
BENÜTZUNG 

 
Die Hauptzielsetzung der Doktorarbeit ist die Aufzeichnung der 

Veränderungen und der notwendigen zukünftigen Gesetzgebungsaufgaben, 
die im letzten Jahrzehnt in dem Bereich des Urkundenbeweises unter dem 
Einfluss des im Titel genannten Doppeleffektes aufgetreten sind. Die 
Komplexität der behandelten Frage führt dazu, dass in den verschiedenen 
Kapiteln andere Arbeitsmethoden benutzt und unterschiedliche Ergebnisse 
gewonnen worden sind. Da bei den Teilen mit internationalem Bezug und in 
den rechtsvergleichenden Kapiteln eine beschreibende – analysierende 
Methode angewandt wurde, bleibt hier die kritische Ansicht etwas im 
Hintergrund. Die an den Gesetzgeber adressierten „de lege ferenda“ 
Vorschläge dienen vor allem zur Verbesserung der neuesten ungarischen 
Regelungen. 

 
Im Spiegel der in der Einleitung der Dissertation gesetzten Ziele 

können die Ergebnisse und die wichtigsten Feststellungen der Forschung im 
Folgenden zusammengefasst werden. 

 
1. Im ersten Teil der Arbeit hatte der Verfasser das Ziel, die 

Rechtsinstitut des Urkundenbeweises aus theoretischer Sicht komplex 
vorzustellen und die folgende Botschaft vorzubereiten. Hier bemühte sich 
der Autor die Bedeutung des Urkundenbeweises zu ergreifen mittels 
Beobachtung der Begründung der „Privilegien“ der Urkunde, die sich aus 
ihren spezifischen Charakteristika ergeben, welche die Urkunden von 
anderen Beweismitteln unterschieden. Die analytische Beschreibung der 
Integration des Urkundenbeweises im zivilprozessrechtlichen 
Beweissystem, bzw. die der Regelung bezüglich der Urkundenvorlegung 
wurde durch die Grundsätze gefiltert, in deren Spiegel durchgeführt. Dies 
gab dem Verfasser Mittel auch zur Hervorhebung zahlreicher 
Zusammenhänge in die Hand. Wegen der grundlegenden Richtigkeit der 
Regeln wurden bei dem Beweis mit traditionellen Urkunden wenige „de 
lege ferenda“ Vorschläge gemacht. Dem wichtigsten Vorschlag liegt die 
Konzeption von Professor László Gáspárdy zugrunde. In seiner Studie über 
den sog. Storme-Bericht hat er den Gedanken aufgeworfen, dass der 
Informationwechsel im Zusammenhang mit den Urkunden am Anfang des 
Prozesses konzentriert werden müsste. Die Weiterführung dieser Idee ergab 
die Entstehung des Vorschlages, dass die Entdeckung der Urkunden ohne 
Mitwirkung des Gerichts, freiwilig zwischen den Parteien, bzw. ihren 
Vertretern schon im vorbereitenden Verfahren stattfinden sollte. Aber es 
sollte nicht in einer selbständigen, separierten Phase geschehen, wie im 
englischen Discovery, sondern eventuell mit Adaptation des französichen 



 29 

Modells, ohne die Struktur des ungarischen Prozesses bedeutend zu ändern. 
Es würde von der Eigenart als einem „fertigen, liquiden Beweismittel“ der 
Urkunden ermöglicht, d.h. dass sie im Allgemeinen vor dem Prozess 
verfasst worden sind. Dieser Vorschlag würde prozessökonomischen Zielen 
dienen. 

2. Es wurde übrigens festgestellt, dass derjenigen Teil der Regelungen 
des Beweises mit herkömmlichen Urkunden, der von der 
Internationalisirung und technischer Entwicklung unberührt ist, ein gut 
funktionierendes, stabiles System bildet. Auf die „Problemlosigkeit“ 
verweist die Tatsache, dass es auf diesem Gebiet sehr wenige 
Entscheidungen gibt.   

3. Die Begriffsbestimmung der Urkunden bzw. der einzelnen 
Urkundenarten wurde in der Promotionschrift betont behandelt, da diese 
von internationalen Tendenzen sowie von elektronischen Entwicklungen 
sehr tief  berührt ist. Es wurde darauf hingegewiesen, dass der 
prozessrechtliche Urkundenbegriff vor allem wegen der Erscheinung 
elektronischer Dokumente revidiert werden soll. Nach dem detaillierten, 
analysierenden Überblick traditioneller Urkundenbegriffe wurden die 
Begriffselemente hervorgehoben, die fundamentale Bausteine einer 
modernen Definition sein können, welche auch die elektronischen 
Urkunden in sich integrieren könnte. Die von der in der ungarischen 
Zivilprozesswissenschaft beherrschenden Meinung akzeptierte engere 
Begriffsbestimmung soll etwas erweitert werden, damit die Definition auch 
die in elektronischer Form existierenden Urkunden abdecken kann. 
Keinesfalls darf sie sich aber auf die Dokumente beziehen, die rein oder 
groβteils aus Zeichnungen oder anderen nicht als Textillustration 
funktionierenden Abbildungen bestehen, weil die letzten selbst nicht eine 
eindeutige Interpretation und Bewertung sichern könnten. Wegen der sog 
„Zufallsurkunden“, die ursprünglich nicht zur Benutzung im 
Beweisverfahren ausgestellt sind, wurde es vorgeschlagen, die in der 
Fachliteratur mehrmals vorkommende Konzeption zu durchdenken, der  
gemäβ die Urkunden unbedingt Erklärungen enthalten müssten. Anstatt 
dessen wäre eine Voraussetzung annehmbar, die nur die Bestätigkeit 
vergangener Tatsachen vorschreibt. Alles in allem könnte man das Wesen 
der Urkunden wie folgt zusammenfassen: Verewigung menschlichen 
Gedankengehalts mit zur Gedankenäuβerung dienenden Zeichen, vor allem 
mit Schriftzeichen oder Zeichen, die in Schriftzeichen umgestaltet werden 
können, bei denen das Trägermaterial oder – mittel und die Methode der 
Befestigung selbst irrelevant sind, aber die in Gesamtheit die Urkunden 
fähig machen, den Gedankengehalt dauerhaft zu bewahren und glaubwürdig 
zurückzugeben. 

4. In der Doktorarbeit sollten zahlreiche beweistheoretische Fragen 
geklärt werden, sowohl bei Abgrenzungsfragen, als auch im 
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Zusammenhang mit der Beweiskraft der verschiedenen Urkundenarten. Die 
vorkommenden Inkonsequenzen häufen sich bei Beweismitteln, 
Interimswahrheiten, Vermutungen und bei dem Begriffspaar der formellen 
und materiellen Beweiskraft. Die vorliegende Arbeit widmet besondere 
Aufmerksamkeit der Darstellung, wo und wie die Gebundenheitselemente 
eine Wirkung ausüben, in welchem Bereich und in welchem Maβe sie die 
freie Beweiswürdigung beschränken. Im Allgemeinen ist es zu behaupten, 
dass die formelle Beweiskraft sogenannter „Privaturkunden mit voller 
Beweiskraft“, deren  Echtheit unbeschritten ist und die der öffentlichen 
Urkunden gebunden ist. Folglich ist der Spielraum des Richters bezüglich 
Würdigung des Abgebens der Erklärung etwas beschränkt. Die Frage der 
materiellen Beweiskraft scheint bei weitem nicht so einfach, weil der 
Begriff der materiellen Beweiskraft selbst aus zwei Komponenten besteht. 
Hier muss man sowohl die inhaltlichen Fragen, als auch ihre Beziehung 
zum Gegenstand des Prozesses (d.h. in welchem Maβe kann der Inhalt der 
Urkunde die zu beweisenden Tatsachen bestätigen) beachtet. Bei dieser 
Frage spielt die freie Beweiswürdigung eine bedeutende Rolle. 

 
5. Das zweite Kapitel untersucht umfassend die Problematik 

grenzüberschreitender Urkunden, stellt die Tendenzen, die schon erhaltenen 
Ergebnisse und die Arbeiten vor, die als Vorschläge stecken geblieben oder 
eben im Gange sind. Die zwei Faktoren, die den freien Verkehr der 
Urkunden determinieren, sind die folgenden. Die Fähigkeit von Urkunden, 
im Ausland Rechtswirkung auszuüben, wozu man auch die formellen 
Mehranforderungen, wie die Superlegislation oder die sog. „Apostille“ als 
Schranken sollten entfernt werden. Dies hat praktisch in den meisten Fällen 
das Ziel, die Anwendbarkeit der Urkunden als Beweismittel im 
ausländischen Verfahren zu befördern. Der als zweite Richtschnur dienende 
Gedanke nähert die Frage aus einer anderen Richtung an, nämlich durch 
Untersuchung des Zugangs des Gerichts zu den sich im Ausland 
befindlichen Urkunden. 

Im als ersten erwähnten Themenkreis haben die öffentlichen Urkunden 
eine bedeutendere Rolle, fast alle internationalen Dokumente und 
Rechtsquellen bemühen sicht ihre Zirkulation zu erleichtern. Die neue 
Brüssel-II Verordnug erstreckte als erste den Anwendungsbereich der 
Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln auf einen engen Kreis der 
Privaturkunden: auf die Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit 
Ehesachen und elterlicher Verantwortung sind. In Verbindung mit den 
öffentlichen Urkunden wurde es nachgewiesen, dass auf der Basis einer 
rechtsvergleichenden Analyse der verschiedenen Rechtssysteme ein 
einheitlicher europäischer „öffentlicher Urkundenbegriff“ umreiβen lässt, 
zur Zeit noch innerhalb des Themenkreises der Vollstreckbarkeit. Bezüglich 
der Ausformung eines Begriffs hat der sog. Jenard-Möller-Bericht den 
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ersten groβen Schritt getan. Daraus entnahm der Europäische Gerichtshof 
die Idee zu seiner Entscheidung im Fall „Unibank v. Christiensen“. 
Dieselben Begriffselemente tauchen in der Verordnung über den 
einheitlichen europäischen Vollstreckungstitel auf. 

6. Von den sich mit der (Anerkennung und) Vollstreckung der 
Urkunden beschäftigenden Dokumenten der Europäischen Union, (d.h. das 
Brüsseler Übereinkommen und Lugano-Übereinkommen, die Brüssel-I und 
Brüssel-II Verordnungen, die Verordnung über den europäischen 
Vollstreckungstitel) hat nur die erste und zweite Fassung der Brüssel-II 
Verordnung die öffentlichen Urkunden in den Anwendungsbereich der (von 
der Vollstreckung unabhängigen) Anerkennungsregelungen einbezogen. 
Perspektivisch sollte dieser Kreis auf jedem Fall ausgebreitet werden. 

7. Die Tatsache, dass der Geschäftsverkehr in den letzten Jahrzehnten 
einfachere und schnellere Lösungen erfordert, hat in der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhundertes einen Prozess ausgelöst, der die Milderung des 
Superlegalisationssystems zur Folge hatte. Dessen ersten Schritt behauptete 
das Haager Übereinkommen von 1961 mit der Einleitung der Rechtinstitut 
der „Apostille“. Die völlige Abschaffung formeller Mehranforderungen 
führten die sog. Brüssel-Verordnungen bezüglich der Urkunden in ihrem 
Anwendungsbereich durch. Alle diese Erleichterungen dienen zur 
Sicherung des freien Verkehrs der Urkunden. Dieser Vorgang geht mit 
gröβeren Schritten vorwärts, als in anderen Relationen. 

8. Einen bedeutenden Teil des grenzüberschreitenden 
Urkundenverkehrs machen notarielle Urkunden aus, deshalb wurde es 
notwendig ihre Regeln zu überblicken. Die Untersuchung der Regeln über 
Ausübung des Notarberufs in der Europäischen Union führte zum Ergebnis, 
dass diese Tätigkeit mit der Ausübung öffentlicher Gewalt und aufgrund 
dessen mit einem bestimmten Staat verbunden ist. So könne die Tätigkeit 
der Urkundenausstellung die Staatsgrenzen nicht überschreiten und die 
Regeln der Niederlassungsfreiheit können nicht angewandt werden. Die 
wachsende Zahl internationaler Rechtsgeschäfte trieb die Union 
Europäischer Notare (CNUE) dazu, dass die Notare sich gegensetig in 
diesen Fällen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützten. 

9. Im Themenkreis des Zugangs zu den im Ausland befindlichen 
Urkunden kann man auf  tiefgreifende Umwälzungen hindeuten, da neben 
dem aus traditionellen Rechtshilfeabkommen bekannten Ersuchen, als 
Alternative die Gelegenheit zur Verfügung steht eine unmittelbare 
Beweisaufnahme in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union  
durchzuführen. 

10. Nach der Skizzierung der bisherigen Ergebnisse des  
Rechtsangleichungs- und Rechtsvereinheitlichungsvorgangs scheint es 
nützlich den kurzgefassten Grundriss von zwei Versuchen fertig zu machen, 
dem zeilreiche wertvolle Teilergebnisse aufweisenden sog. Storme-Bericht 
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und einer Anregung von American Law Institute und UNIDROIT. 
Hinsichtlich der Arbeit der Storme-Kommission wurde in der Dissertation 
festgestellt, dass dieses vielleicht noch zu frühe Dokument sich grundlegend 
auf dem englischen Discovery gründet, aber schon viel dem kontinentalen 
Rechtssystem nahe Elemente enthält. In diesem Dokument sieht seine 
eigenen Wurzeln unter anderem der Harmonisierungversuch von ALI und 
UNIDROIT, deren Projekt noch in embryonelem Zustand ist, aber das 
vorgelegte vierte Diskussionmaterial hat schon abschätzbare Elemente.  

11. Im Laufe der Analyse der Auswirkung der obenbeschriebenen 
Vorgänge auf das ungarische Recht wurde in der Rechtsgebung einige 
Unvollständigkeiten und Inkonsequenzen gefunden. Manchmal ist innerhalb 
einer Rechtsnorm die angewandte Kodifizierungstechnik ungerechtfertigt 
unterschiedlich. Die Lösung der gesetzvertretenden Verordnung über 
internationales Zivilrecht bezüglich EuBVO [Verordnung (EG) Nr. 
1206/2001] ist zu begrüβen, die einerseits genügend scheint, andererseits 
der Eigenart der Verordnung als europäischer Rechtsnorm sich anpasst. 
Diese könnte als folgenswertes Beispiel dienen im Zusammenhang mit den 
Brüssel-I und Brüssel-II Verordnungen. 

Weiterhin ist der Wortgebrauch des §195 Abs. 5 der ungarischen 
Zivilprozessordnung (uZPO) ungelungen, was die Superlegalisation betrifft, 
weil sie in Verbindung mit Befreiung von der Legalisationspflicht nur auf  
internationale Verträge hinweist, ohne über die Rechtsnormen der EU etwas 
zu sagen.  

Mit dem künftigen Inkrafttreten der neuen Brüssel-II Verordnung wird 
der § 198 Punkt a) der uZPO Gegenstand einer Revision, weil er sich nur 
auf die Rechtsgeschäfte beweisenden Urkunden beschränkt. Dieser Punkt 
wird nämlich nicht mit Art. 46 der neuen Brüssel-II Verordnung im 
Einklang stehen, der die ipso iure Anerkennung der unter den 
Anwendungsbereich der Verordnung fallenden, in privaturkundlicher Form 
verfassten Vereinbarungen ermöglichen wird. 

Es ist festzustellen, dass die ungarischen Regelungen auf dem 
untersuchten Gebiet ansonsten mit den europäischen in Übereinstimmung 
gebracht worden sind. 

 
12. Die andere riesige Herausforderung unserer Zeit, welcher der 

zivilprozessuale Beweis auch ins Auge schauen soll, ist die Expansion 
dematerialisierter Dokumente. Es wurde darauf hingewiesen, dass das 
Regelungssystem elektronischer Dokumente aus mehreren Gesichtpunkten 
spezifisch sei. Aus der Papierumgebung ausgeschiedene, als elektronische 
Zeichen existierende Urkunden können nicht herkömmlicherweise 
betrachtet werden, was auch die Anwendbarkeit bestimmter traditionellen 
Regelungen des Urkundenbeweises unmöglich macht. Den anderen 
bedeutenden Unterschied fund der Verfasser darin, dass die auf die 
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Problematik elektronischer Dokumente rechtzeitig reagierende 
Unionsgesetzgebung der Nationalgesetzgebung in fast allen Mitgliedstaaten 
vorangegangen ist und damit die einheitliche Regelungsbasis ins Leben 
gerufen hat.   

13. Bei Regeln der von der traditionellen Schriftlichkeit eine stark 
abweichende Methode anwendenden elektronischen Datenverarbeitung 
muss man allermeisten die von den Urkunden erfüllten Funktionen: die 
dauerhafte Informationsspeicherung und -rückgabe vor den Augen halten. 
Wegen der elektronischen Umgebung sollen die Mittel zur Sicherung der 
Echtheit und Inhaltsintegrität auch gemäβ dem 
Funktionelläquivalenzprinzip beurteilt werden. Von der Juristenwelt dies 
erfordert aber einen fundamentalen Ansichtswechsel, dessen unerlässliche 
Voraussetzung ist, in einigem Maβe die sich aus der digitalen Umgebung 
ergebenden Spezialitäten, die wichtigsten Funktionsprinzipien der auf 
verschiedenen Technologien beruhenden Signierungsmechanismen 
kennenzulernen. Deswegen wurde im dritten Kapitel eine gewissermaβen 
interdisziplinärer Abstecher in Richtung der sich auf PKI-Technologie, bzw. 
biometrischer Identifikationstechnologie gründenden Prozesse gemacht. 
Hier wurden die Vor- und Nachteile elektronischer Dokumente ihren 
herkömmlichen Pendanten gegenüber zusammengesammelt. Bei den mit 
digitaler Signatur versehenen Dokumenten ist der sog. Hash-Algorithmus 
die einzige und genügende Garantie der Textintegrität. Im Falle eines 
entsprechenden Sicherungsniveaus sind offensichtlich keine Mehrgarantien 
notwendig und möglich. Darunter versteht man die vom Gesetzgeber für die 
herkömmlichen Urkunden eventuell vorgeschriebenen Mehrerforderungen 
(zB. Broschierung der Blätter, Unterschrift auf allen Einzelseiten, 
Benutzung eines Trockenstempels usw.). Die Anwendung digitaler Signatur 
mit Zeitstempel kombiniert kann das Zurückdatieren des Dokuments auch 
verhindern. Die während der Signierungsmechanismen verwendeten 
matematischen Operationen sind eigentlich technisch nicht fähig die 
Veränderung des gesandten Texte zu verhindern, aber die kleinste 
nachträgliche Modifikation (sogar die Einfügung eines Buchstabens oder 
eines Interpunktionszeichens) kann auch in allen Fällen eindeutig 
nachgewiesen werden. Die Signatur selbst schützt auch nicht vor 
Aufbrechung einer Nachricht, oder vor irgendeiner unbefugten 
Manipulation, während die elektronische Nachricht im Internet verkehrt. 
Als neuralgischer Punkt gilt die Sicherung einer der wichtigsten Eigenarten 
der Urkunden, der Dauerhaftigkeit. Die müsse bei Anwendung immer 
neuerer Computerprogramme auch garantiert sein. Softwareentwicklungen 
dürfen weder zu Lasten der Wiedergewinnbarkeit (Lesbarkeit), noch der 
Textintegrität der früher verfassten und gespeicherten elektronischen 
Dokumente durchgeführt werden. 
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14. Die die Frage betreffenden Richtlinien haben die Rahmen der 
Regelungen rechtzeitig geschaffen. Demgegenüber könnte das 
UNCITRAL-Modellgesetz über elektronische Signatur von 2001 für 
verspätet gehalten werden, weil bis dahin schon zahlreiche Länder, wie die 
Mitglieder der EU und die Vereinigten Staaten diese Angelegenheit 
bereinigt hatten. Nach dem Gegenüberstellen der vorhandenen Dokumente 
wurde es festgestellt, dass viele den freien Verkehr der Urkunden 
betreffende Fragen noch offen geblieben sind. Die Verordnungen über 
Vollstreckung (und Anerkennung) öffentlicher Urkunden (Brüssel-I und 
Brüssel-II Verordnungen) beachten den Problemenkreis elektronischer 
Dokumente bedauerlicherweise nicht. Dies wäre besonders wichtig mit 
Rücksicht darauf, dass ihre Rolle in internationalen Beziehungen graduell 
steigert. 

15. Es tauchte weiterhin der Gedanke auf, dass in Sachen mit 
internationalem Bezug die Reihe der Auslandsberührung (ausländische 
Behörde als Aussteller, Ausstellung einer Privaturkunde im Ausland, 
„Befindlichkeit“ im Ausland) sich zu vermehren scheint. Die 
Akkreditierung eines Zertifizierungsdiensteanbieters in dem gegebenen 
Staat spielt nämlich eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit 
Annahme, Anerkennung und Gleichstellung elektronischer Signaturen im 
elektronischen Geschäftsverkehr.  

16. Die zweistufige ungarische Regelung ist in groben Zügen den 
Anforderungen des EU-Rechts entsprechend, stellenweise aber 
widerspruchvoll. Zum Beispiel hatte die ehemalige Fassung des Gesetzes 
über elektronische Signaturen Erklärungsabgebung (Erklärungsannahme 
oder Erklärungsanerkennung) als Inhaltselemente einer elektronischern 
Urkunde betrachtet, was Textdokumente mit anderem Inhalt aus dem Kreis 
der elektronischen Urkunden herausdrückte. Die Abänderung des Gesetzes 
im Jahre 2004 enthält keine befriedigenden Lösungen. Die Verbannung der 
Begriffsbestimmung elektronischer Urkunden bedeutet keine Abhilfe zum 
aufgeworfenen Problem, vielmehr wäre eine gründlicher durchdachter 
Definition notwendig. Wir hatten Bedenken im Zusammenhang mit der 
anwaltlichen Gegenzeichnung elektronischer Urkunden, die Verträge 
zwischen Abwesenden enthalten. Die Kernfrage ist, dass die persönliche 
Identifizierung des Klienten mittelbar ist, der Rechtsanwalt signiert, sich auf 
das Zertifikat verlassend. Bei der Ausstellung einer öffentlichen Urkunde ist 
die persönliche Anwesenheit erforderlich, das ist eine Garantie des 
Beurkundungsverfahrens, dessen Resultat eine unmittelbar vollstreckbare 
Urkunde ist.  

Es wurde weiterhin festgestellt, dass die wegen der elektronischen 
öffentlichen Urkunden geänderten Regeln des § 195 Abs. 2 uZPO eine von  
gewohnten Kodifikationslösungen etwas abweichende Abfassung enthalten. 
Anstatt einer Generalregelung, es geht um eine provisorisch und an 
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handelsgerichtliches Verfahren angepasst scheinende Regelung. Diese wird 
wahrscheinlich in der nächsten Zukunft geändert, wenn die 
infrastrukturellen Voraussetzungen einer erweiterten Anwendung 
elektronischer öffentlichen Urkunden ermöglicht werden. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass weder die uZPO, noch die 
gerichtliche Geschäftsordnung die Probleme mit erwünschter 
Ausführlichkeit behandelt, die von der Verwendung elektronischer 
Dokumente als Beweismittel generiert werden können, in erster Linie die 
Spezialitäten der Vorlegung dieser Urkunden. 

 
17. In der Promotionsschrift spielt die komparativrechtliche Ansicht 

eine bedeutende Rolle. Es wurde ein Versuch gemacht, das engliche, US-
amerikanische, französiche, deutsche und österreichische Recht zu 
vergleichen und am Ende des Kapitels die Ergebnisse der 
rechtvergleichenden Forschung im Rahmen eines logischen Systems 
zusammenzufassen. 

18. Unter den untersuchten Rechten ist der gröβte Unterschied 
zwischen den angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen 
Rechtsystemen zu finden. Die Ursachen davon sind die unterschiedlichen 
historischen Wurzeln. Die sich jahrhundertelang divergent entwickelnden 
Rechtskulturen zeigen erst in den letzten Zeiten Bereitschaft zur 
Annäherung, die gröβte Veränderung ist im englischen Zivilprozessrecht 
nachzuwiesen, das nach der sog. Woolf-Reform zahlreiche traditionelle 
angloamrerikanische Grundsätze in den Hintergrund gedrängt, dem Prinzip 
der Prozessökonomie ein weites Feld geboten hatte und dadurch den 
kontinentaleuropäischen Zivilprozessrechten näher kam. 

19. Im Zusammenhang mit der Bedeutung der Urkunden gibt es 
grundlegende Unterschiede sogar im Kontinent, die romanischen 
Rechtsfamilien kennen ja Gebundenheiten, die in manchen Fällen die 
Anwendung anderer Beweismittel ausschlieβen, damit bevorrechten sie die 
Urkunden. Dagegen enthält der germanische Rechtskreis keine solche 
Beschränkungen, sie sichern die Privilegien der Urkunden durch 
Vermutungen im Beweisverfahren. Zum Fehlen der Urkunden sind 
vielmehr  materiellrechtliche Folgen zugeordnet (zB. Ungültigkeit 
bestimmter Rechtsgeschäfte).  

20. Das über die Urkunden geschaffene Bild ist auch ein Gebiet, wo die 
Auffassungen voneinander abweichend sind. Die Ungleichheit besteht vor 
allem im Umfang und in der Aufnahmebereichkeit der Begriffsbestimmung. 
Dies hat eine mittelbare Wirkung auf die Regelung elektronischer 
Dokumente in den einzelnen Zivilprozessrechten. Die Meinungen über 
verschiedene Urkundenarten gehen primär in der Relation 
kontinentaleuropäischer und angloamerikanischer Rechtsysteme 
auseinander, was übrigens den für die Rechtsangleichung verantwortlichen 
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Spezialisten in der EU viel Sorge bereitet. Im kontinentaleuropäischen 
Recht wird eine Urkunde nämlich fast nach ein Einheitsschema als 
öffentliche Urkunde qualifiziert. Im angloamerikanischen Recht 
funktioniert es ganz anders, das Kernproblem ist in der Praxis, dass hier die 
Notarurkunde in Inlandsanwendung nicht möglich ist. 

21. Viele Unterschiede wurden auch in Verbindung mit 
Urkundenvorlegung aufgezeigt. Sie sind in erster Linie im Umfang der 
Vorlegungspflicht, im Maβ des Daseins des Beweises von Amts wegen und 
darin zu suchen, in welcher Phase des Verfahrens die Zusammensammlung 
des urkundlichen Beweismittels konzentriert wird. 

22. Die frühzeitige Entstehung des Unionsrechts auf dem Gebiet der 
elektronischen Dokumente gab den Mitgliedstaaten die Gelegenheit, ihre 
Gesetzgebung von einheitlicher Basis zu starten. Diese Einheit 
kennzeichnet vor allem die Nationalregelungen der elektronischen Signatur, 
wo eher das Maβ der Reguliertheit und die Ausführlichkeit unterschiedlich 
sind als der Inhalt. Die Integration elektronischer Dokumente in die 
Beweissysteme ist ebenfalls divergent; dessen Ursache ist der den 
Mitgliedsaaten von der Richtlinie über die elektronische Signatur gesicherte 
Spielraum. Sie haben diese neuartigen Beweismittel ihren 
Prozessrechtskulturen angepasst in das Beweisverfahren eingebaut. An zwei 
Endpunkten der Skala der Lösungen stehen einerseits das deutsche und 
österreichische Modell, die die elektronischen Dokumente grundlegend 
nicht als Urkunden, sondern als Augenscheinsgegenstände behandeln. Die 
Bürgerlichen Gesetzbücher dieser Länder schreiben aber vor, dass die 
elektronische Form die Anforderung der Schriftlichkeit erfüllt. Dieser 
Widerspruch wird durch Anwendung einiger spezifischer Vermutungen, die 
praktisch eine Annäherung an die Beweiskraft der herkömmlichen 
Urkunden bedeuten. Dementgegen sprechen einige Staaten, wie Ungarn und 
Frankreich, nicht einmal die Existenzberechtigung der in elektronischer 
Form existierenden Urkunden ab. 

 
23. Im Ganzen ist es festzustellen, dass die zu lösenden Probleme des 

Urkundenbeweises vor allem in Verbindung mit den im Titel bezeichneten 
Fragen auftauchen. Diese Themen beschäftigen am intensivsten die in- und 
ausländischen Experten. Es darf aber nicht unbeachtet bleiben, dass 
während die auf die technischen Herausforderungen gegebenen Antworten 
alles in allem entsprechend scheinen, der andere Vorgang voll mit offen 
gelassenen Fragen ist. Deshalb dürfte die Annäherung der Beweisrechte 
noch jahrzehntelang dauern, unabhängig davon, ob sie mittels 
Rechtsharmonisierung oder Rechtsvereinheitlichung geschehen wird. Aber 
aus den Teilergebnisse und der Tatsache, dass die Frage von der EU und 
mehreren internationalen Organisationen auf der Tagesordnung gehalten 
wird, ist auf die Wichtigkeit des Themenkreises zu schlieβen. 
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Die ungarische und ausländische Fachliteratur des Urkundenbeweises 

durchstudiert, wird folgendes konstatiert. In Ungarn ist seit der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts keine monografische Bearbeitung dieses 
Themas aufzufinden. Die Dissertation unterscheidet sich wesentlich in ihrer 
Betrachtungsweise von den Werken der fremdsprachigen Literatur und von 
den ungarischen Büchern über die Fragen der elektronischen Signatur, bzw. 
des elektronischen Geschäftsverkehrs. Der letzt erwähnte Themenkreis 
wurde bis jetzt in Ungarn nur aus dem Gesichtspunkt des materiellen 
Rechts, bzw. des Handelsrechts geforscht. 

Die Aktualität des Dissertationsthemas macht eine Benutzung in 
breitem Kreis möglich. Ihre Ergebnisse können in der Universitätsbildung 
vor allem beim Unterricht einiger Wahlfächer und postgradualer Kurse 
verwendet werden. Die Arbeit kann in der Fortbildung praktizierenden 
Juristen Hilfe leisten. Auβer den monografischen Charakter sichert eine 
detallierte Darstellung der Anwendung ausländischer Urkunden und der 
Beweiskraft elektronischer Dokumente die praktische Anwendbarkeit der 
Arbeit. 

Die mit der Regelung elektronischer Dokumente und Anwendung des 
Unionsrechts in Ungarn verbundenen Feststellungen, die an den kritischen 
Bemerkungen und die zum Gesetzgeber adressierten „de lege ferenda“ 
Vorschläge können in künftigen Kodifikationsvorgängen als Anregung 
dienen. 

Während der Forschung wurden die Teilergebnisse als Studien 
veröffentlicht. Die Promotionsschrift könnte in ungarischer Fachliteratur auf 
dem betreffenden Gebiet eine Lücke ausfüllen, und gab dem Verfasser die 
Gelegenheit sich dem Diskurs über das Beweisrecht anzuschlieβen.  
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