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A TOROI TÖRVÉNYEK 
MEGALKOTÁSA ÉS JELENTŐSÉGE
A 15. század utolsó évtizedeitől kezdődően az állam 

az, amelyben a politikai főhatalom összpontosul. Ez 
pedig nem más, mint olyan intézmények összessége, 
amelyen keresztül a szuverén uralkodó gyakorolja 
egyedül a hatalmat. Benne testesül meg az állam, ő az 
állam feje és tartóoszlopa, ő a köztársaság szíve és 
lelke egyben. Ebben az értelemben államhatalomról 
beszélni Spanyolországban annyi, mint a királyi hata
lomról beszélni. Természetesen az uralkodó keze is 
bizonyos mértékben kötött, hiszen az egyre növekvő 
bürokratikus szervezet és a saját érdekeik mentén poli
tizáló, pénzügyi érdektömörülések jelentős beleszólási 
jogot kaptak az állam életébe. Formálisan azonban 
minden politikai hatalom az ő kezében összpontosult.

Az erős központi hatalom abban is manifesztálódik, 
hogy az uralkodó a hatalmát a törvényei, mégpedig az 
írásban rögzített törvényei útján gyakorolja. Ezzel 
egyidejűleg az uralkodóról alkotott kép is kezdett 
megváltozni. „Az utazó udvarral rendelkező, 
csavargó, vándorló, félig katona, félig bíró uralkodói 
eszményképet felváltja az új, állandó székhellyel ren
delkező, az életét az íróasztala mögött töltő, bürokrata 
királynak a képe.” 1 Az állam pedig kezd egy olyan 
bürokratikus szervezetté válni, amely viszont elenged
hetetlen kelléke a korabeli írásbeliségnek. Minél na
gyobb lesz az állam területi kiterjedése és ezzel együtt 
az uralkodó hatalmának alapja, annál több és több új 
tisztség keletkezik, amelynek az a feladata, hogy az 
uralkodó akaratát közvetítse a monarchia minden 
zugában. A 15. századi Spanyolország egyik jellemző
je, hogy különböző szokásjoggal és eltérő joggyakor
lattal rendelkező királyságokból tevődött össze. Az 
uralkodónak akkor, ha egységes hatalmat akart, ren
dezettséget, szervezettséget kellett vinnie a káoszba, 
amit a jog egységesítése révén tudott elérni 
több-kevesebb sikerrel attól függően, hogy az egyes 
királyságokban élők milyen erős rendi előjogokkal és 
befolyásoló képességgel rendelkeztek.

Azt lehet tehát mondani, hogy ahogyan nőtt a király 
hatalma, azzal együtt exponenciálisan nőtt a király 
által alkotott jog, azaz a dekrétumok száma és jelen
tősége. A latin nyelv mintája alapján, a rex-lex szóki
fejezések összefüggése a spanyol nyelvben is meg
található, a király (rey) szót mindössze egy betű külön
bözteti meg a törvény (ley) kifejezéstől. Ebből az 
következik, hogy: „az uralkodó olyannyira egy a 
törvénnyel, hogy a király a hangját hallató törvény, 
míg a törvény nem más, mint egy néma király.”2

Természetesen a törvények egyre növekvő száma 
nemcsak kedvező hatással járt az állam életére nézve, 
hanem voltak hátrányai is. Az egyik hátránya az, hogy 
az egyre több törvény között egyre nehezebb volt 
eligazodni, amit úgy próbáltak meg megoldani, hogy 
időnként az egyes uralkodók elrendelték a hatályos 
törvények újra-összefoglalását. A másik probléma az 
volt, hogy a törvények eme áradata ellenállást váltott
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ki az előjogaihoz ragaszkodó kasztíliai, aragóniai és 
többi előkelő rétegből, akik tiltakozásukat úgy fejezték 
ki, hogy igyekeztek következetesen megszegni azokat 
és csökönyösen ragaszkodtak az általuk régóta 
használt tartományi szokásjoghoz. Ennek egyik 
mintapéldája Aragónia volt, ahol az uralkodó egysze
rűen nem tartotta érdemesnek az országgyűlést sem 
összehívni, ha nem volt égetően szükséges, mert nem 
volt képes keresztülvinni rajta az akaratát.

Az egyes királyságok közül is kiemelkedett 
Kasztília, amely az egységes Spanyolország 
uralkodóinak a székhelyévé vált, központi fekvése és 
területének nagysága miatt, hiszen évszázadokon 
keresztül ő termelte ki az ország költségvetésének több 
mint a felét és könnyebb volt az uralkodóknak szót 
érteniük a kasztíliai rendekkel, mint az összes többi
vel, hiszen ők nem voltak úgy körülbástyázva alapjo
gokkal, mint szomszédaik.

A 15. század közepéig Kasztíliában teljes jogi 
összevisszaság uralkodott. Ennek fő oka az volt, hogy 
minden alkalommal csak újabb és újabb jogszabályok 
születtek, amelyek aztán elfelejtették eltörölni a koráb
biakat, sőt néha kifejezetten fenntartották azokat, így 
gyakran előfordult, hogy egymással ellentétes tartalmú 
jogforrásokat is alkalmaztak. Csak IV. Henrik kasztíli
ai király uralkodásától kezdődött el az a tendencia, 
hogy az uralkodó az általa alkotott dekrétumokkal 
egyidejűleg hatályon kívül helyezte a korábbiakat és 
kifejezetten rendelkezett arról, hogy még melyik jog
forrásokra lehet hivatkozni. Ennek a fejlődési folya
matnak az egyik eredménye volt a Kasztíliai Izabella 
és Aragóniai Ferdinánd uralkodása alatt létrehozott és 
később Johanna királynő által kihirdetett toroi 
törvénygyűjtemény is, amelynek megalkotásánál a 
katolikus királyok-' a dialógusos formát választották, 
meghallgatták a panaszokat és ahhoz mérten adekvát 
törvényeket alkottak. így jött létre a „modern" spanyol 
állam.

Az 1480-as toledói kortez alkalmával jelen volt 
minden spanyol királyságbeli király, itt pecsételték 
meg véglegesen a békét, volt örököse is a monarchiá
nak,4 tehát elérkezettnek látszott az idő a jogrendszer 
reformjára. A megjelentek felesküdtek az örökösre, és 
a tanács által elkészített új törvényjavaslatokat is be
terjesztették, amelynek eredménye 120 új törvény 
megalkotása lett. Modernizálták a kasztíliai közjogot, 
az udvart, a tanácsot, a király jelenlétének bíróságát: 
az audienciát és eljárását, a törvényhozást, az egyházi
akra vonatkozó szabályokat, a köztisztségeket, a hidal-.



gókra, a hermandadokra, a külföldiekre, a szerzetesek
re nézve alkotott szabályokat, a móroknak és a zsidók
nak korábban adott privilégiumokat. Szabályozták a 
pénzverést, az arany- és ezüstmonopóliumot, eltöröl
ték az asylumot. A madridi (1499) és a torói (1503) 
törvényeket megelőző, Toledóban alkotott dekrétu
mokban öltött testet a katolikus királyok monarchiájá
nak szilárdsága, városfejlesztő politikai irányvonaluk 
és az egyenlő képviseleti jog alapjainak letétele.

A katolikus királyok alatt született jogi reformok 
közül kétségtelenül a legfontosabb a Johanna királynő 
uralkodása alatt 1505-ben született törvény- 
gyűjtemény, az ún. „Leyes de Toro”5 voltak. A torói 
törvényeket Juan Lopez de Palacios Rubios, a királyi 
udvar jogtudósa dolgozta ki a felügyelete alatt álló 
tanáccsal együtt. Ő volt ebben az időben a királyi 
udvar jogásza. Művében feldogozta az Álcálái ren
deletet6 is, amely biztosította a király által alkotott 
törvények és rendeletek elsődlegességét, amelynek 
ismeretét kötelező jelleggel előírta a bírák és a 
köztisztséget viselők számára, és amely elismerte a 
király jogát a törvények értelmezésével kapcsolatban: 
„És elrendeljük, hogy amikor bármely ellentmondás 
keletkezne az említett törvényekben, rendeletekben, 
szokásokban vagy a fue rákban vagya [7] Partidában,7 
ez esetben folyamodjanak hozzánk és azokhoz a kirá
lyokhoz, akik tőlünk származnak értelmezésért, mert 
mi látva ezeket a hibákat deklaráljuk és értelmezzük 
azokat ahogyan az a rhi Urunk, Istenünk szolgálatára 
megfelel, alattvalóink és lakosaink javát és az 
igazságszolgáltatás helyes gyakorlását szolgálja. ”*

A toroi törvények meghatározták a bírák számára 
az ettől kezdve alkalmazandó jogforrási hierarchiát 
is. így minden nehézség nélkülivé vált a központi és 
a helyi jog együttes alkalmazása a királyi jelenléti bí
róságon, az audiencián, ahol bevezették a kontradik- 
tórius eljárást. Elsőként rendelték alkalmazni azt a 
nyolcvanhárom törvényt, amelyet összefoglaló nevén 
toroi törvényeknek nevezünk. Azért nevezik így őket, 
mert 1505 március 7-én a Toroban összehívott or
szággyűlésen kerültek kihirdetésre. A későbbiek so
rán átmásolták őket a különböző törvénygyűjtemé
nyekbe és nem képeztek többé külön törvénytestet, 
így történt ez 1567-ben is, amikor II. Fülöp elrendel
te a hatályos jogszabályok összegyűjtését és Nueva 
Recopilación9 néven kiadatta azokat. Szubszidiárius 
jogforrásként rendelték alkalmazni a X. (Bölcs) Al
fonz által kibocsátott 7 törvénykönyvet (7 Partidas) 
abban az esetben, ha vannak olyan „perek és jogvi
ták, amelyek nem mérlegelhetők az ezen [a toroi tör
vények] könyvben foglalt törvények és a már említett 
fuerók szerint sem, "l0 amelyeket, habár akként emle
gették, eddig nem hirdettek ki törvényként, feltéve, 
hogy ennek rendelkezései nem állnak ellentétben a 
toroi törvények és egyéb fuerokkal (ez alatt a katoli
kus királyok által kiadott, Nuevo Ordenamiento 
Real-t11 és a XI. Alfonz által 1348-ban Alcalá de 

. Henaresben kiadatott „Ordenamiento de Alcalá-t” ér

ti). Ezzel egyidejűleg az első toroi törvényben az 
uralkodó elrendeli, hogy annak rendelkezéseit „meg
vizsgálják, összehangolják és módosítsák"12 és „ így 
egyeztetve és módosítva hozzáadjuk őket törvénye
inkhez, mivel a Szentek szavaiból, a kinyilatkoztatá
sokból és törvényekből, és sok régi időkben élt böl
csek mondásából, és Spanyolország régi fueróiból és 
szokásaiból vették és jegyezték le őket. Az alkal
mazásuk során esetlegesen előforduló ellentmondások 
elkerülése végett „elrendeljük, hogy hozzanak létre 
belőlük két könyvet, amelyből egyet ellátunk a mi 
aranypecsétünkkel, a másikat pedig a mi ónpecsé
tünkkel: hogy meglegyen az a mi Kamaránkban, ”'4 
így biztosítva annak megismerhetőségét és betartását. 
Ezután sorrendben következőként rendelték alkal
mazni az általános és a tartományonkénti szokásjo
got15 és végső megoldásként, ha egyikben sem talál
tak megfelelő rendelkezéseket, akkor visszanyúlhat
tak a kánon- és a római joghoz. Ha ez sem vezetett 
volna eredményre, akkor a több mint tíz éven keresz
tül alkalmazott törvényes szokáshoz, illetve a termé
szetjoghoz, mint az összes többi jogszabály kiinduló
pontjához kellett fordulni megoldásért. Mivel nyil
vánvalóvá vált az is, hogy a korábban használt szá
mos jogszabály és a jogtudósok által adott jogértel
mezések átláthatatlan jogi helyzetet teremtettek, 
visszavonták az ennek okául szolgáló, 1499-ben 
megalkotott madridi törvényeket.

Ugyanebben a gyűjteményben meghatározták az ok
iratok érvényességéhez szükséges tanúk számát és a 
végrendeletek érvényességének követelményeit, a csa
ládi öröklést, a leszármazás rendjét, a jogképességet, a 
házassági vagyonjogot, a törvényes öröklési sorrendet, 
az elévülés és az elbirtoklás szabályait. Ezen kívül két 
nagyon fontos intézményt szabályoztak még, a katonák 
végrendeletét és a hitbizományt. A vizigót joggal 
szemben, amely a hagyaték örökösök közötti egyenlő 
elosztásának elvét képviselte, kimondták a magántulaj
don osztatlanságát, amely szerint a vagyon az elsőszü
lött fiúra szállt, akinek meg kellett őriznie azt az ő első
szülött örököse számára. A monarchia kialakulásával, a 
trónöröklés kérdésével evidensen összefüggő intéz
mény ez, mivel a mindennapi életben a bibliai példák 
kapcsán megnövekedett az elsőszülöttek szerepe.

Hatályát tekintve ez a törvény kiterjedt az egész 
ország, az összes keresztény királyság területére, akik 
a katolikus királyok fennhatósága alá tartoztak. 
„Elrendeljük és megparancsoljuk, hogy a mi orszá
gaink és királyságaink összes bíróságán, úgy a koro
nabirtokon, mind az apát úri földeken, a rendek, 
szabad városok és bármely más és bármilyen 
minőségű grófságok területén, legyenek az említett 
rendelkezések, a döntések vagy perek és jogviták befe
jezése során betartva, és teljesítsék a mondott törvényt 
teljes egészében annak tartalma szerint, megőrizve és 
teljesítve a mondott rendeletekben, döntésekben, 
perekben és jogvitákban foglaltakat, a polgári- és bün
tetőperekben hozott ítéletekben egyaránt..."16



A HITBIZOMÁNYOK MEGJELENÉSE 
A SPANYOL ÖRÖKLÉSI JOGBAN

Már korábban, a toroi törvények megjelenése előtt,
II. Henrik idején is léteztek hitbizományok. Henrik 
végrendeletében (1379) elrendelte, vagyis királyi ke
gyelemként adományozta a hozzá hű nemesei számára 
azt a jogot, hogy elsőszülöttjeikre17 hagyományozzák 
vagyonukat, és mintegy hitbizományt alapíthassanak 
ezzel. „Azon sok, nagy és igen jelentős szolgálatoknak 
okán, melyet részünkre a mi kiváltságosaink, grófja
ink, hercegeink és főnemeseink, nemeseink es lovagja
ink, fegyverhordozóink és városlakóink, királyságain
kon belüli és kívüli lakosaink és némely, a királysága
inkhoz tartozó városok, falvak és helységek és más, 
bármely rendhez tartozó és bármilyen származású ne
mes, kiváló emberek a szükségnek idején végeztek, mi 
bizonyos szívességet és kegyelmet [privilégiumot] 
adunk, mert ők jó  szolgálatunkra voltak és olyanok, 
akik ezt ezért megérdemlik és szolgálnak [minket] a jö 
vőben is: evégett elrendeljük a királynő és az én fiam, 
a herceg számára, hogy megőrizzék, beteljesítsék és 
fenntartsák az említett szívességet és kegyelmet, ame
lyeket Mi a számukra tettünk és, hogy azokat semmi
lyen oknál fogva sem ne szegjék meg, sem ne csökkent
sék: és Mi azt megerősítjük és akarjuk, hogy azt a Mi 
általunk mondottak, megerősítettek és a kortez számá
ra Toroban betartani kötelezővé tettek [rendelkezések! 
szerint megtegyék, és még azok a jószágok, amelyeket 
hitbizományként bírnak, szálljanak a legidősebb, tör
vényes f ú  leszármazókra és mindazok vagyona, akik 
törvényes fiú  leszármazó nélkül haltak meg, szálljon 
vissza a mi királyságaink Koronájára.

A hitbizomány intézménye azonban általánossá 
csak később vált, miután a toroi törvények átfogóan 
rendezték először a velük kapcsolatos közjogi kérdése
ket, amelyek alapítását mindig királyi engedélyhez kö
tötték, hiszen eltértek az általános öröklési rendtől. Az 
alapítás célja, hogy a családot a monarchiához, az ál
lamhoz hasonlóan megerősítse, egy új intézmény ré
vén. A hitbizományok feletti szuverenitás azt is hiva
tott volt megmutatni, hogy amit egyszer a király meg
állapított, azt a király hozzájárulása nélkül eltörölni 
sem lehetett és biztosan állítható, ahogy a későbbi kri
tikai szemlélet is megjegyezte, hogy ezeket a törvé
nyeket a szabad javakon fennálló tulajdonközösséggel 
kapcsolatosan végrehajtott reformokkal összefüggés
ben alkották.19 A toroi törvények, egészen 1889-ig, a 
polgári törvénykönyv hatályba lépéséig fennálltak, de 
az újabb hitbizományok alapítását már az 1820. októ
ber 11-i törvény megtiltotta.

A HITBIZOMÁNY FOGALMA,
FAJAI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

„A hitbizomány nem más, mint egy család feljo
gosítása meghatározott javak örökös élvezetére, abban 
való öröklési kötelezettséggel, az alapító okirat szerint

meghatározott öröklési rendnek vagy a törvény ren
delkezéseinek megfelelően."20 Nevezik ezeket örökös 
lekötésnek is, azon örökös dologi korlátnál fogva, 
mellyel a hitbizományi vagyon rendelkezik. Meg kell 
különböztetni a hitbizományi helyettesítéstől, de 
közös bennük, hogy ez utóbbi is lehet örökre szóló, de 
általában meghatározott személyekre szól. Ezzel 
szemben a hitbizomány alapító okirata egy végtelen, 
előre láthatatlan öröklési sorrendet jelöl egy meg
határozott, a hitbizományban részesített családon 
belül. Megjegyzendő, maga az a kifejezés, hogy vala
ki „alapít” vagy „létrehoz” egy hitbizományt, ma
gában hordozza azt a sajátosságot, hogy az adott 
intézmény örökre vagy legalábbis beláthatatlan hosszú 
időre szól.21

Az egyszerű végrendelettől az különbözteti meg a 
hitbizomány alapításokat, hogy itt az alapító még csak 
nem is volt arra kötelezve, hogy pontosan meghatároz
za azokat a személyeket, akik őutána a hitbizomány
ban örökölnek, sem a lekötött jószágokat, mert a hall
gatólagos alapítások22 esetén a jogtudomány úgy 
értelmezte azokat, hogy a törvény által meghatározott, 
a rendes hitbizományokra értendő szabályokat ren
delte alkalmazni mind az öröklési rend, mind a javak 
tekintetében. Ez utóbbi alatt értettek minden olyan 
jószágot, amelyre nézve az örökhagyó szabad ren
delkezési joggal bírt a halála előtt.

A hitbizomány legfőbb hatása a lekötött vagyon 
örökös élvezete, az alapító által meghatározott összes 
ágra nézve, értjük ezalatt, hogy mindegyik birtokos az 
összes többitől öröklési jog szerint, a legutolsó bir
tokostól pedig vérségi kötelék alapján örökölte meg 
azt.

Ebből következik, hogy mivel a hitbizományi bir
tokosok az alapító jogutódjának számítottak, ezen 
minőségüknél fogva átszállt rájuk az alapító összes 
olyan adóssága is, amelyeket még a hitbizomány 
visszavonhatatlan alapítása előtt halmozott fel és azó
ta nem fizetett ki. Ezzel ellentétben, akit nem terhelt a 
hitbizományban öröklési kötelezettség, annak semmi 
olyan adósságot és kötelezettséget nem kellett visel
nie, amelyeket a korábbi birtokos a hitbizomány hasz
nosításának okán halmozott fel.

A hitbizományi birtokos halálával megszűnt az 
összes, a lekötött jószágra szóló bérleti szerződés; 
akkor is, ha a szerződésben kikötött bérleti idő még 
nem járt le. Az elhunyt birtokos hitelezőit, ha azok 
törvényesek voltak, megfosztották a hitelek besze
désétől, abban az esetben, ha az elhunyt birtokosnak 
nem maradt a lekötöttektől különválasztott szabad 
vagyona, amelyből az igényeiket kielégíthessék.

A hitbizományi birtokos számára megtiltották, hogy 
a gyermekeit vagy egyéb örököseit örökségükből kita
gadhassa, még akkor is, ha erre törvény által meg
határozott alapos oka lett volna, hiszen kötve volt a 
keze az alapítólevél tartalmához.

A hitbizományok másik sajátossága az, hogy osztha
tatlan javakból állt, mert az alapító akaratából, a koro
na öröklési szabályainak megfelelően, minden generá- -



cióból egy személynek kellett az ő nevét, a neki járó te
kintéllyel és dicsőséggel képviselni; amelyet nem tu
dott volna megtenni, ha a vagyon a törvényes öröklés 
szabályai szerint megosztható lett volna. Ez az osztat
lansági követelmény fennállt akkor is, ha a birtokosnak 
ikrei születtek és az általános öröklési szabályok vagy 
a törvény szerint őket közösen illette meg a jog a va
gyon öröklésében. Hogy 
ne sérüljön a hitbizo- 
mányok jogi természeté
ből fakadó osztatlansági 
követelmény, a jogtudo
mány ezzel kapcsolatban 
azt az álláspontot képvi
selte, hogy mellőzzék 
azt az elvet a hitbizo- 
mányokra nézve, amit 
más esetekben követtek, 
azaz ne aszerint döntse
nek, hogy ki látott közü
lük először napvilágot 
közülük, hanem sorsolás 
útján döntsék el, ki le
gyen a leendő birtokos.23

A fentieken túl, a hit
bizományi vagyon kez
detben elidegeníthetet
len volt. Ez olyannyira 
szigorú szabály volt, 
hogy minden olyan el
idegenítési szerződést, 
amelyhez nem adott a 
király jóváhagyást a hit- 
bizomány hasznának 
vagy szükségének okán, 
semmis volt.

A hitbizományi va
gyon elbirtokolhatatlan 
volt, ehhez igazodott a 
bírósági gyakorlat is.
Ezzel kapcsolatban a 45. toroi törvény kimondta, hogy: 
„Elrendeljük, hogy azon dolgok tulajdona és birtoka, 
amelyek a hitbizományba tartoznak, legyenek azok fa l
vak, erődítmények vagy bármely más tulajdonsággal 
rendelkezők, a hitbizományi birtokos halála után, min
den egyéb birtokátruházás nélkül, automatikusan 
szálljon át a fok szerint következőre, aki a hitbizomány- 
ra megállapított rendelkezések szerint örökös lenne 
benne, annak ellenére, hogy valaki más elfoglalta azt, 
még a hitbizományi birtokos életében, vagy az elhunyt, 
vagy az említett hitbizományi birtokos adott birtokjo
got felette. ”24

A 46. toroi törvény egy az előzőhöz foghatóan fon
tos és nélkülözhetetlen szabályt mondott ki: „Minden 
erődítményt, amelyet mostantól kezdve a [hitbizományi 
vagyonhoz tartozó] városokban, a falvakban vagy más 
birtokokon és hitbizományi hagyatékban, és minden, az 
említett városok, falvak és hitbizományi birtokok körü- 

Jötti területeken hoznak létre, úgy azok is, amelyeket

mostantól kezdve újonnan építenek, mint minden rajtuk 
eszközölt javítás, megerődítés vagy hasznos beruházás 
és ugyanígy az épületek is, amelyeket innentől kezdve a 
jövőben a hitbizományi birtokokon álló házakban mun
kával, vagy javítással, vagy újjáépítéssel hoznak létre, 
legyenek azok is a hitbizomány részei úgy, ahogyan a 
városok, falvak, birtokok és hagyaték, amelyeken a fent

említetteket végrehajtot
ták. Megparancsoljuk, 
hogy mindezekben az 
örököljön, aki, a hitbizo- 
mányban foglalt kötele
zettségekkel és feltételek
kel együtt, a hitbizomány- 
ban örökösként megne
veztek anélkül, hogy köte
lezve lenne bármely ré
szét is az épületek" [ -en 
eszközölt beruházások] 
„megbecsült értékének 
kiadni" [a beruházást te
vő] „feleségének, gyer
mekeinek vagy egyéb 
örököseinek és utódjai
nak. Éppen ezért nem az 
a mi-, vagy azon királyok 
szándéka, akik tőlünk 
származnak, hogy bele
egyezésünket és jóváha
gyásunkat adjuk, hogy a 
mi felhatalmazásunk nél
kül a mondott körülmé
nyek vagy erődítmények 
létre hozását vagy megja
vítását véghezvihessék: 
annál inkább az, hogy 
ezek tekintetében tartas
sanak be a mi királysága
ink törvényeinek ren
delkezései. ”25 

A jogtudomány ezt a törvényt kiterjesztően értel
mezte és minden beruházást, amit a hitbizományi va
gyonon eszközöltek ide sorolt és ezzel a nemesség 
számára mérhetetlenül hatalmas károkat okozott. A 
törvény megalkotásának alapjául politikai okok szol
gáltak. Az uralkodó ugyanis így kívánt akadályt állí
tani a törvény által említett erődítmények, kastélyok 
és egyéb építmények létrehozása elé, amely akadály, 
habár indirekt módon építették be a rendszerbe, még
is sokkal nagyobb hatásfokkal működött, mintha csak 
egyszerű törvényi tiltásként fogalmazta volna meg az 
uralkodó. Tette ezt azért a törvényhozó, mert ha a hit- 
bizományban eszközölt minden beruházást annak a 
részévé nyilvánít és ezzel megszűnik a beruházó és 
utódainak rendelkezési joga ezen vagyontömeg felett, 
nagyon kevesen fognak a királyhoz folyamodni jóvá
hagyásért, hogy az említetteket foganatosíthassák a 
saját vagyonuk terhére. Az eredmény igazolta az ural
kodó elképzeléseit, sőt meg is haladta azt. A törvény



előírásai nyomán rövid időn belül minden erődít
mény, erőd és kastély romba dőlt vagy elpusztult és 
ezzel hozzájárult a királyi hatalom, a közrend és a 
közbiztonság megerősödéséhez. A jogtudósok a tör
vény értelmezésénél azonban elkövették azt a hibát, 
hogy habár a törvény csak a városi beruházásokról be
szélt, kiterjesztő értelemben a falusi birtokokra is al
kalmazták, mondván, 
hogy jogilag nincsen kü
lönbség közöttük. Ez a 
lekötött, mezőgazdasági 
termelésre berendezke
dett birtokok lassú pusz
tulásához vezetett, mivel 
itt sem eszközöltek 
ezentúl új beruházáso
kat. Ha a törvényhozó 
akarata szerint különb
séget tettek volna közöt
tük, szűkén értelmezve 
annak akaratát, akkor el 
lehetett volna kerülni a 
pusztulást.

Meg kell azonban em
lítenünk, hogy a hitbizo- 
mányokban bekövetke
zett gazdasági vissza
esésnek voltak egyéb 
okai is. Többek között 
megemlíthetjük azt a ko
rábbiakban már taglalt 
tiltó rendelkezést, hogy a 
birtokos kitagadhassa a 
„hálátlan” utódját a hit- 
bizományban való örök
lésből és vele szemben 
megjutalmazhassa az 
„engedelmes és tisztes
séges” gyermekét. En
nek következtében elő
fordult, hogy az öröklési rend szerint megfelelő, de 
személyében inkompetens utód került birtokba. Ezt a 
helyzetet egyszerűen meg lehetett volna oldani, ha az 
uralkodó törvényben deklarálja a választási elvet, mi
szerint az örököljön a hitbizományokban, aki érde
mei szerint a legjobban képes arra, hogy továbbvigye 
személyében a család nevének tekintélyét.26 Más
részt ez alapjául szolgált annak is, hogy hatalmas va
gyontömegek meglehetősen kevés ember kezében 
összpontosultak, amely megnehezítette azok forgal
mát.

A hitelezőkkel szemben is igazságtalanság az, hogy 
ha a birtokos úgy hal meg, hogy utána nem maradnak 
szabad javak, akkor elesnek a kielégítéstől. Ez persze 
nehézkessé tette az ügyletkötést, hiszen a hitelezők a 
szerződés megkötése előtt behatóan tanulmányozták a 
leendő adós vagyoni helyzetét és igyekeztek minél 
több biztosíték (zálog, kezesség) kikötésével szilárdí
tani helyzetükön.

A HITBIZOMÁNYOK 
ALAPÍTÁSÁNAK KELLÉKEI
Ki alapíthat hitbizományt? Tekintve azt, hogy a hit- 

bizomány alapításának módja lehetett végrendelet 
vagy szerződés, a legfontosabb alaki kellék a jognyi- 
latkozat-tételi és szerződéskötési képesség, egyszóval

cselekvőképesség meg
léte volt, és azért, hogy 
ne foszthassák meg köte
lesrészüktől a szükség
képpeni örökösöket, 
szükség volt egy törvény 
alóli felmentésre és ezzel 
együtt a hitbizomány 
megalapításához adott 
királyi jóváhagyásra.

„Elrendeljük, hogy a 
hitbizományokban bír
janak bizonyító erővel az 
alapítólevél, a király 
által megadott jóváha
gyásról szóló okirattal 
együtt; legyenek ezek az 
iratok olyanok, ame
lyek" [hitelesen] „tanú
sítanak.: vagy tanúk által 
formába öntve úgy, 
ahogyan a törvény a 
mondott okiratok tar
talmát megkívánja,” 
[vagy] „ugyanily módon 
a bevett és emberem
lékezet óta létező, fontos 
szokások által bizonyítva 
azt, hogy az elődökről, 
akik az említett javakat 
hitbizomány útján bírták 
vagy birtokolták, tudva 
levő, hogy [utánuk] az 

idősebb, törvényes fiú és az ő törvényes leszármazol ” 
[voltak] „azok, akik örököltek a javakban hitbizomány 
útján, és amely esetben ha a hitbizományi birtokos 
hagyott maga után más törvényes fiú leszármazol vagy 
leszármazókat, anélkül" [tette azt], „hogy adott volna 
nekik valamely dolgot örökségképpen a mondott hitbi- 
zományban, vagy egyenlő módon rendelte volna el 
örökíteni közöttük azt; és, hogy a tanúk jó  hírnévnek 
örvendjenek és egybehangzóan azt állítsák, hogy ők 
így láttak eltelni több mint 40 évet, így hallották mon
dani a felnőttektől és az öregektől, hogy azok is mind 
így látták és hallották, és hogy soha nem hallottak, lát
tak semmit ezzel ellentétben, és, hogy ez a köz
vélemény, közmeggyőződés a szomszédok és helyi 
lakosok szerint. ”27

A hitbizományi alapítólevél csak a királyi jóváha
gyásról szóló okirattal együtt vált érvényessé, anélkül, 
önmagában nem ért semmit. Az okirat nélkülözhetet
len kellékei a tanúk, akik jelen vannak az írásba fogla-..



lásnál és tanúsítják annak tartalmát, valamint a jegyző 
vagy írnok kézjegye, aki előtt az okiratot írásba foglal
ták, a pontos dátum, amely biztosítja, hogy az okirat 
minden kétséget kizáróan valódi legyen. Ezek hiányá
ban a hitbizomány alapítás tényét igazolhatják olyan, a 
személyükben hitelt érdemlő tanúk is, akik, habár nem 
voltak jelen az alapításnál, tanúsítják, hogy ők szemé
lyesen és az elődeik által elmondottak alapján is úgy 
tapasztalták, hogy több mint negyven éve már úgy 
öröklődik a birtok, mint az más hitbizományok eseté
ben is történik, hogy osztatlanul száll át a legidősebb 
férfi leszármazóra, ha volt ilyen. Az ilyen tanúk akkor 
is bizonyítékként szolgáltak, ha az alapító okirat nem 
rendelkezett kifejezetten az öröklés rendjéről, ugyanis 
ők igazolták, hogy mégis hitbizománynak kell tekinte
ni az adott jószágokat, hiszen a hitbizományban való 
öröklésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket alkal
mazták rájuk nézve.28

„Elrendeljük és megparancsoljuk, hogy a hitbi
zomány megalapításához adott királyi jóváhagyás 
szolgáljon a hitbizomány létrehozásának alapjául, és 
habár a király adta volt a jóváhagyást a hitbizomány 
alapításához, ezen jóváhagyás erejénél fogva ne 
ismertessék el a korábban létrehozott hitbizomány, 
hacsak a jóváhagyás kifejezetten ki nem mondta, hogy 
elismeri azt a hitbizományt, amit [azt megelőzően] 
létrehoztak. ”29

Mivel a hitbizományok alapítása a királyi kegyel
men alapult, hiszen az ő beleegyezéséből és kegyéből, 
az ő tudomásával lehetett csak alapítani, ezért min
denképpen kellett az uralkodó jóváhagyása. Az 
általános szabály az volt, hogy mindig előzetes 
jóváhagyást kellett kérni az uralkodótól, ugyanúgy, 
ahogyan történt az a törvényes képviselő vagy a gyú
rni, gondnoki beleegyezések esetében is. Egy kivételt 
engedélyezett a törvény, hogy csak akkor legyen 
érvényes az előzetesen írásba foglalt alapító okirat, ha 
az utólag kiadott királyi jóváhagyás azt kifejezetten 
megerősítette.30

Mivel a királyi kegyelemgyakorlás örökre szólt, 
ezért a 43. toroi törvény elrendelte, hogy: „Azok, a hit
bizomány létrehozásának alapjául szolgáló 
jóváhagyások, amelyeket mi adtunk vagy innentől 
kezdve a jövőben adunk, vagy azok a királyok adnak, 
akik tőlünk származnak, nem veszítik hatályukat, 
annak a királynak a halálával aki azt adta, annak 
ellenére sem, ha azok, akik számára az [a jóváhagyás] 
megadatott, nem használták azt annak a királynak az 
életében, aki kibocsátotta azt a számukra. ”JI

„Az, aki valamely hitbizományt alapít, [lett légyen 
alapítva az] a mi engedélyünkkel vagy azoknak a kirá
lyoknak az engedélyével, akik tőlünk származnak, 
szerződés útján vagy bármely más végintézkedés által, 
[azt,] a létrehozása után [az alapító] szabad 
akaratából visszavonhatja, kivéve akkor, ha az, aki 
megteszi [az alapító] élők közötti szerződés útján, 
átadta volna az említett hitbizományba tartozó dolog 
vagy dolgok birtokát, annak a személynek, aki

__számára a hitbizományt alapította vagy rendelkezési
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jogot biztosított volna felette, vagy az okiratot írnok 
jelenlétében írásba foglaltatta volna, vagy a mondott 
hitbizomány valamely más, harmadik személlyel 
[szemben fennálló] terhes kötelezettségből köttetett 
volna meg, úgy, mint házasságkötés okán, vagy más 
hasonló ok folytán: ezekben az esetekben elrendeljük, 
hogy ne lehessen [azt] visszavonni, kivéve a királyi 
jóváhagyás hatalmánál fogva, ha abban az kifejezetten 
benne foglaltatott egy külön klauzulában, hogy az 
alapítás után vissza lehet vonni, vagy ha az a személy 
aki alapította, abban az időben, amikor [a hitbi
zományt] alapította, ugyanabban az iratban, amely
ben az említett hitbizományt létrehozta, fenntartotta 
magának a visszavonás jogát, ebben az esetben elren
deljük, hogy a [hitbizomány] létrehozása után vissza is 
vonhassa azt. ”32

A hitbizományok visszavonására vonatkozó szabá
lyok megegyeznek a tizenhetedik toroi törvényben 
szabályozott 1/3 és 1/5 részbeni kiegészítésre (mejo- 
ra)33 vonatkozó szabályokkal. Ez a törvény ugyanis azt 
írja elő, hogy ha a szerződés már teljesedésbe ment, te
hát az alapjául szolgáló jószág birtokát és tulajdonjo
gát már élők közötti jogügyletben átruházták, vagy a 
szerződés valamely terhes kötelezettségből kifolyólag 
keletkezett, akkor ne lehessen azt egyszerűen vissza
vonni, mivel a szerződések módosításához és meg
szüntetéséhez nem elegendő csupán az egyik fél bele
egyezése. Viszont, ha megvizsgálták a körülményeket 
és egyik fent említett akadály sem áll fenn, akkor meg
engedett a visszavonás. Természetesen itt is enged a 
törvény egy kivételt, hogy akkor, ha a királyi jóváha
gyásban vagy az alapító okiratban kifejezetten fenntar
totta a visszavonás jogát, akkor minden egyéb kizáró 
ok ellenére is megtehesse azt.34

ÖRÖKLÉS HITBIZOMÁNYBAN
„A hitbizományokban való öröklésénél, annak elle

nére, hogy a legidősebb fiú még a hitbizomány alapí
tójának, vagy még annak életében, aki a hitbizomány
nak éppen a birtokában van, meghalt és ha az ilyen fiú 
hagy maga után fiút, vagy unokát vagy egyéb törvé
nyes leszármazót, a legidősebb fiúnak ezen leszárma- 
zói, meghatározott rend szerint előnyben részesülnek a 
hitbizomány alapítójának, vagy az idő szerinti birtoko
sának második fiával szemben. Amelyet az oldalági ro
konoknak megparancsolunk megtartani és végrehajta
ni a hitbizományok öröklésében, aszerint a forma sze
rint, hogy mindig a fiú és az ő törvényes leszármazol 
meghatározott rend szerint képviselik az atyjuk szemé
lyét, annak ellenére, hogy azok nem örököltek [szemé
lyesen] az említett hitbizományokban, kivéve akkor, ha 
más dolgot rendeltetett megtartatni a hitbizomány ala
pítójának akarata szerint, mely esetben elrendeljük, 
hogy megőriztessen az alapító akarata. ”35

Á hitbizományban való öröklés az elsőszülött 
számára egy előjogot, megtiszteltetést jelent tulaj
donképpen. Ez az öröklési elv az isteni jogból, a törzsi



szokásokból és a pozitív jogból egyaránt levezethető. 
Hagyományosan a legidősebb fiú előjogokat élvezett 
az egyes családon belüli dolgokban, például ő ajánlhat
ta fel az áldozatokat, az atya halálakor ő kapta meg az 
atyai áldást, ő ülhetett mindig az atyja jobbján. A pri- 
mogenitúra szabályai a spanyol jogban először a 
korona öröklésében öltöttek testet, azoknak az 
esetében, akik felett nem áll más hatalom, illetve az 
olyanok esetében, akik habár alá vannak rendelve 
valamely felettük álló uralkodónak, de kiemelkedően 
nagy tiszteletnek örvendenek és jurisdictioval ren
delkeznek. A koronához való jogot mindig az uralkodó 
rokonai öröklik, meghatározott fok szerint, lehet ez 
akár nagyon távoli rokon is, akiben meg kell legyen az 
„idoneitas” az uralkodásra. Ez pedig egyszerre mindig 
csak egy személyben testesül meg, a legidősebb fiági 
férfi leszármazóban, és ennek hiányában a leányág
ban.36 A hitbizományok kialakulása a spanyoloknál 
arra az időre tehető, amikor az uralkodó adománykép
pen birtokot adott valamely hűséges előkelőjének örök
letes jelleggel, de kötött öröklési rendet határozott meg 
abban, mondván, hogy csak a fiú leszámlázok és 
közülük is a legidősebb örökölje a birtokot osztatlanul. 
Tehát mondhatjuk azt, hogy a hitbizomány 
intézményének alapjai az adományokban való öröklés
ben rejlenek. Később azonban az itt követett öröklési 
rend szabályai beépültek a magántulajdonra vonatkozó 
öröklési szabályok közé is. Kezdetben csak bizonyos 
kiváltságosoknak adatott meg a primogenitúra szerinti 
örökítés, később pedig általános jelleggel a birtokos 
nemesekre is kiterjesztették ezt a szabályt.

A hitbizományok lehettek rendes- és rendkívüli hit
bizományok egyaránt. Rendes hitbizományoknak te
kintjük azokat, amelyek a koronára meghatározott 
öröklési sorrend37 szerint szállnak át. Eszerint tehát a 
kedvezményezettek a jobb ág (tehát férfi, ennek 
hiányában női), a jobb fok (közelebbi), a jobb nem 
(férfiak, ennek hiányában nők) szerintiek és a kor
előnyben lévők, az egyenes-, és az oldalágon belül 
egyaránt, fokok szerinti behatárolás nélkül. így a 
különböző ágakból a leszármazók előbb lesznek jogo
sultak a hitbizományi javak élvezetére, mint az oldalá
giak, ha mindketten ugyanazon ágból származnak, 
akkor a korábbi megelőzi a későbbit; a ked
vezményezett ágból származó rokonok közül a fokban 
közelebb álló megelőzi a távolabbit, a férfi megelőzi a 
nőt és azonos neműek esetében a korkülönbség a dön
tő, az idősebb megelőzi a fiatalabbat.38

A hitbizományokban a birtokos halála esetén az ő 
közvetlen örököse, a fia az, aki elfoglalja a helyét, 
amelyet a spanyol jog „képviseleti jogként”39 nevez, 
hiszen a hitbizományi örökös nem más, mint elhalt 
elődje jogának képviselője, jogutódja.

Rendkívüli hitbizományok körébe tartozik az összes 
többi hitbizomány, ahol a törvényestől eltérő öröklési 
rendet határozott meg az alapító. Ezeknek a formája 
végtelen lehet, az alapító keze nincs megkötve semmi
lyen tekintetben.40

Ezenkívül létezik még egy általános elkülönítési

szempont a hitbizományok esetében, mégpedig az, 
hogy végrendeletben vagy valamely más megegyezés, 
szerződés útján hozták-e létre őket.

Hitbizományi javakat bírhattak, tehát hitbizomány- 
ban örökölhettek azok, akik a római jogból is ismert tes- 
tamenti factio passivci-\al, azaz öröklési képességgel 
bírtak, illetve, ha a hitbizomány szerződésből keletke
zett, akkor az első hitbizományi örökösnek, mivel vele 
köttetett meg a szerződés, szerződéskötési, jogügyleti 
képességgel is kellett rendelkeznie. Egyébként az lehe
tett örökös, akit az alapító megnevezett. Ennek is voltak 
bizonyos törvény szabta korlátái, úgymint: csak az ala
pítóval vagy a későbbi hitbizományi birtokossal vérségi 
kapcsolatban álló egyenes ági vagy oldalági törvényes 
rokon örökölhetett vagy a házasság útján törvényesített 
rokonok. Az előírás szerint a törvényesítettek és a ter
mészetes gyermekek,41 legyenek azok leszálló ágiak, 
mégis hátrányban voltak az oldalági rokonokkal szem
ben, hacsak az alapító nem őket jelölte meg kifejezetten, 
mert a közfelfogás szerint a hitbizományban az alapító 
személyét nem képviseli a neki kijáró tisztelettel az 
ilyen személy. Ugyanilyen oknál fogva mellőzték a tör
vénytelen leszármazókat és az örökbefogadottakat, aki
ket még vérségi kötelék sem fűzött az alapítóhoz. Ezek 
együttesen és a törvény által megfogalmazott, a hitbizo
mányokban való öröklési sorrend vagy az alapító által 
meghatározottak alapján döntötték el azt, hogy kire 
szálljon át a vagyon és ezt minden egyes hitbizományi 
birtokos halála esetén végig kellett játszani.

ÖSSZEGZÉS
A hitbizomány a spanyol jogban a koraközépkori 

keresztény királyság, Kasztília területén jelent meg, 
kezdetben kizárólag szokásjogi szabályok alapján. Az 
intézmény célja, hogy azáltal, hogy az általános örök
lés szabályai alól kiemel és különleges öröklési rend 
alá helyez egy birtoktestet, biztosítja egy család nevé
nek és fényének fennmaradását. Kívánta ezt olymódon 
megtenni, hogy az osztatlan, a királyi korona öröklésé
nek mintájára kialakított örökösödési rendet adaptálta 
ezekre nézve. Az intézmény a gyakorlatban a 12. 
század42 óta megjelent, de törvényben csak 1379-ben
II. Henrik rögzítette, aki a nemesség számára végren
deletében privilégiumként adományozta a hitbizo
mány alapítás jogát. Általánossá és részletesen szabá
lyozottá azonban csak a 16. század elején vált, amikor 
a frissen trónralépő Johanna királynő 1505-ben életbe 
léptette a szülei által Toroban megalkotott törvénye
ket. Mint minden intézmény esetében, működése során 
derülnek ki a hiányosságai és problémái, ezért a későb
bi spanyol uralkodók igyekeztek betömni a keletkezett 
lyukakat. így V. (Habsburg) Károly megtiltotta a két
millió vagy a feletti maravedies értékű hitbizományok 
egyesítését, és megengedte bizonyos feltételekhez kö
tött megterhelésüket és elidegenítésüket, látva, hogy a 
spanyol gazdasági fejlődés és a hatékony birtokigazga
tás ezt megkívánja. Nagyobb mértékű reformra 1761 _
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és 1789 között került sor, III. és IV. (Bourbon) Károly 
uralkodásának ideje alatt, akik látva a hitbizományi 
perek nagy számát, újraszabályozták az egész intéz
ményt, fenntartva a korábbi szabályozás hatékony ele
meit és kicserélve az elavultakat. A hitbizomány intéz-
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37 CÓDIGOS ANTIGUOS DE ESPANA - Nueva Recopilacion 5. 

könyv. 7. cím a hitbizományokról. az V. Fülöp által kiadott 5. 
törvény a mi királyságainkban való fiági öröklés formájáról

38 Ezen a sorrenden változtatott III. Fülöp. aki a számtalan hitbi-
zományban való örökléssel kapcsolatos perekből okulva elren
delte, hogy az 1615. április 5-e után alapított hitbizományokban 
a képviseleti jog szabályaiból eredően a fok szerinti öröklési 
sorrendnél változtatásokat eszközölt. Eszerint: „a kedvezőbb 
ágról származó és közelebbi fokon álló női leszármazók ne te
kintessenek kizártnak a hitbizományban..........való öröklésből,
amelyeket innentől kezdve alapítanak, hanem fogadtassanak el 
és legyenek kedvezményezettek a távolabb álló férfi rokonokkal 
szemben, ugyanígy a nőági leszármazók a fiágiakkal szemben, 
kivéve abban az esetben, ha az alapító őket kizárta és kife
jezetten és világosan elrendelte, hogy ne örököljenek." v. ö. 
CÓDIGOS ANTIGUOS DE ESPANA - Novisima Recopilacion 
10. könyv, 17. cím, 9. törvény a képviselet rendje szerinti örök
lésről a hitbizományban, amikor az alapító nem rendelkezett 
más módon.

39 DOMINGO DE MORATO im.132. p.
J" A rendkívüli hitbizományok köréből néhány példa: a) szigorúan 

atyai fiági; b) színlelt atyai fiági; c) csak férfi leszármazók; d) csak 
női leszármazók; e) választottak; 0  ugrással, kihagyással; g) 
másodszülötti; h) összeférhetetlenek (kifejezett vagy hallgatólagos, 
abszolút-relatív, tényleges-egyenesági-személyi, stb.)

41 CÓDIGOS ANTIGUOS DE ESPANA - Leyes de Toro 13. 
törvény

42 Jósé Manuel PÉREZ-Prendes MUNOZ-ARRACO: História dél 
Derecho Espanol (Madrid, 1999., 1440. p. servicio publicaciones 
facultad derecho).
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