
dalomfejlődés adott szakaszában nem a közösség elle
nében működött -  ellenkezőleg, a közösség felépítésé
ben elengedhetetlenül fontos egyéni autonómia határait 
mérte ki. a maga eszközeivel törekedve a citoyen és a 
bourgeois közötti egyensúly fenntartására. A társadal
mi fejlettség elmaradottsága miatt ez persze csak töre
dékesen valósulhatott meg, de a magyar magánjog -  
amely ha kellett, bátran merített a külföldi példákból, 
de mindvégig törekedett az egyéni arculat megőrzésére 
-  ebben nem tekinthető bűnösnek; kimondható, hogy 
legnagyobb jogtudósaink (akiket a könyv egyenként is 
bemutat) és az általuk megalkotott művek, kodifikációs 
munkálatok elérték az akkori európai élvonal legjobb 
minőségét.

A magánjog 1945 utáni fokozatos megszüntetése, s 
helyébe a polgári jog ültetése -  eleve groteszk szóhasz
nálattal élve, hiszen az új rend mindent gyűlölt, ami 
„polgári”, a kávéházaktól az irodalomig -  tehát hamis, 
mesterségesen kreált alapokon valósulhatott csak meg.

A könyvben a magánjog klasszikus területeihez (sze
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A  Paternalizmus és jog című kiadvány az Angéla 
Augustin (Universitát Basel) emlékére rendezett 
nemzetközi konferencia referátumait tartalmaz

za. A tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt professzor 
habilitációja után a jog egy viszonylag ritkán kutatott ré
sze, a paternalizmus szemlélete felé fordult, amellyel 
kapcsolatosan egy nemzetközi részvétellel zajló rendez
vényt tervezett, mivel e téma német nyelvterületen ko
rábban semmilyen fórumnak sem képezte alapját.

A paternalizmus kérdéskörében domináns szerepet 
játszik a jog és az állam fogalmának meghatározása; az 
a gondolat, miszerint a jogrend meghatározott szemé
lyeket meg akar óvni a veszélyektől, azonban azok 
visszautasítják e védelmet, szembeállítja egymással az 
önállóan cselekvő, idegen befolyástól mentes, önös ér
deket a jogrend mások pozitív érdekét szolgáló tevé
kenységével.

A szerzők többsége -  Angéla Augustinhoz hasonló
an -  a normatív individualizmus nézetét képviseli, 
amely az állami tevékenység felelősségét fogalmazza 
meg az egyének viszonylatában. Az említett szemlélet 
ellenpontját a normatív kollektivizmus jelenti, amely

mélyek joga. dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog) ké
pest egyenrangú súllyal szerepel a kereskedelmi jog 
alapintézményeinek bemutatása. Itt lelhetünk rá a szer
ző igazi szakterületére (előző monográfiája a részvény- 
társasági jog történetéről íródott), és ez az olvasáskor is 
érződik, de dicséretes önkorlátozással mindez nem bo
rítja fel a szerkesztés kívánatos egyensúlyát. A kereske
delmi jog hangsúlyos szerepeltetése is aláhúzza a 
könyv fő mondanivalóját: a magánjog régi, eredeti fo
galmának restituálását.

A könyvhöz rendkívül alapos és az egyes témakö
rökhöz kapcsolt bibliográfia található, amely nagy se
gítségére lehet az egyes részterületeken elmélyedni kí
vánóknak. A könyv műfaja mintegy átmenetet képez a 
tudományos monográfia és a kézikönyv között. A szer
ző szándéka feltehetően a történeti vázlat étvágyger
jesztő tálalása volt. mintegy felhíva az olvasót a továb
bi kutatásokra, amelyet egyetemi hallgatók és oktatók 
egyaránt megszívlelhetnek.

Koltay András

meglehetősen kevés támogatót tudhat maga mögött. A 
normatív individualizmus és paternalizmus viszonyát 
közelebbről megvizsgálva szembetűnik a fogalmak 
meghatározását illető bizonytalanság, valamint az elha
tárolási nehézség. A paternalizmus gondolata minde
nekelőtt azon személyekkel kapcsolatban mutatkozik 
meg. akiket ítélőképesként jelölhetünk meg. ugyanis 
megfogalmazódik a kérdés, hogy szabad-e egy 
ítélőképest a saját érdekére kényszeríteni. Egyedül az 
ítélőképtelenség puszta meghatározása posztuláija az 
állam nyílt vagy leplezett beavatkozási jogosultságát, 
amely bizonyos szempontból paternalisztikusként jelle
mezhető.

A paternalizmus diszkussziója kapcsán megjelenő 
különbségek feltárásának egy része teljesen újnak te
kintendő. más szegmenseit vizsgálva viszont meglehe
tősen hosszú múltra tekint vissza. A paternalisztikus ál
lami tevékenység igazolására irányuló kísérletek egé
szen az abszolutizmusig nyúlnak vissza, mint ahogyan 
azt Frank Grunert (München) is állítja Paternalizmus a 
német felvilágosodás politikai elméletében című tanul
mányában. Grunert Christian Wolff ambivalens pater- 
nalizmus-felfogását helyezi a középpontba; racionaliz
musa egyrészt a kevéssé differenciált paternális struk
túrák megszűnését hirdeti, másrészt az abszolutisztikus 
jóléti államon keresztül még inkább tagolt szerkezethez 
vezet el. Ezen egész rendszer alapja az általános jólét, 
mint a közösség legmagasabb célja. Az ebben kifeje
zésre kerülő tökéletesség-elv nemcsak az államhoz kö
tődött, hanem objektív alapelvként is funkcionált, 
amelynek az egyének is alá voltak vetve.

A német idealizmus az ehhez hasonló jóléti államfi
lozófiához meglehetősen szkeptikusan viszonyult. 
Stephan Kirste (Heidelberg) a paternalizmus idealiszti
kus perspektíváját vázolja, s Fichte. Kant és Hegel



Jog
munkásságának jellemzése során ismerteti a nagykorú
ság. szabadság és értelem legjelentősebb kapcsolódási 
pontjait, valamint a konfliktusok feloldásának lehetősé
geit. Jean-Claude Wolf (Fribourg) a paternalizmussal 
kapcsolatos viták klasszikusát. John Stuart Mill On 
Liberty című művét helyezi előtérbe. A szerző az egyik 
legkiemelkedőbb argumentációs írást illetően rávilágít, 
hogy azon princípium, amely szerint mások megsérté
sét bizonyos esetekben meg lehet akadályozni, nem ér
telmezhető olyan egyszerűen, mint ahogyan azt Mill ál
lította. Tanulmányának végén Wolf rámutat Mill 
antipaternalizmusának határaira is.

Lorenz Schulz (Frankfurt/München) a pragmatizmus 
paternalizmushoz való kötődését elemzi, majd az egyik 
első pragmatikus nézeteket valló alkotmánybíró, Olivér 
Wendell Holmes antipaternalisztikus gondolatain ke
resztül fejti ki a véleménynyilvánítási szabadság és a 
paternalizmus problematikáját. Dietmar von dér 
Ptordten (Göttingen) Paternalizmus és mások figyelem- 
bevétele című munkájában az etika szemszögéből köze
líti meg a paternalizmus territóriumát; nézete szerint a 
morál és etika a másokra való odafigyelésnek, érdekeik 
tekintetbevételének alapfeltételét jelenti. Pfordten má
sok védelmével kapcsolatosan elválasztja az akarat el
lenére és az a nélkül történő állami beavatkozást, s arra 
a következtetésre jut, hogy az akaratot nélkülöző köz
belépés végeredményben a kollektív jólét alapját képe
zi. Anne van Aaken (Bonn) a kognitív pszichológia 
módszereivel világít rá. hogy a jog területén nem csu
pán azon normákat kell kutatni, amelyek a választást 
paternalisztikus módon korlátozzák, hanem azokat is. 
amelyek segítséget nyújtanak a választáshoz. Van 
Aaken különbséget tesz az állami tevékenység módsze
rei és a jogtudományi szempontból kevéssé taglalt me
tódusok között, példaként hozva fel a különféle tanács
adási. közvetítői eljárásokat.

Hanno Kube (Mainz) szűkíti van Aaken paternaliz- 
mus-felfogását, miszerint az állam tevékenysége csak 
akkor tekinthető paternalisztikusnak. ha a költség-ha- 
szon-hatékonyság külső hatásokra való tekintet nélkül 
gyakorol ellentétes befolyást. A szerző elsődlegesen az 
állami bevételekre koncentrál, s elemzése során megál
lapítja. hogy a központi adók nem minősíthetők pater- 
nalisztikusnak. míg bizonyos helyi, tartományi adóne
mek tekintetében ezen jelleg kimutatható. Hans 
Michael Heinig (Heidelberg) Paternalizmus és szociá
lis állam című tanulmányában kifejti az etikailag iga
zolt paternalizmus létjogosultságát, valamint a modern 
szociális állam követelményeinek körülhatárolása so
rán eltávolodik a klasszikus paternalizmus-kritikusok 
által megfogalmazott kritériumoktól. A szociális állam 
és az önrendelkezés rendkívül határozatlan fogalmak 
ahhoz, hogy a paternalizmus vitájának alapjául szolgál
janak -  hangsúlyozza Gerd Roeliecke (Mannheim), s a 
szociális állam keletkezését illetően megállapítja, hogy 
Hegel filozófiájában a „szociális államiság” csak egy 
tunkciója a „szükség- és értelemállam” kategóriájának, 
valamint ezek mellett az erkölcsi állam képviseli a leg
magasabb értéket.

A paternalizmus tanulmányozása során nélkülözhe
tetlen az alapjogok beható vizsgálata, viszonyának ren
dezése. Martin Hochhuth (Freiburg) Alapjogok és alap
szabadságok mint védelmi kötelezettségek című művé
ben igazolja, miszerint az alapjogok és alapszabadsá
gok az állam részére kötelezettséget keletkeztetnek, és 
ebben a tekintetben kétségét fejezi ki a paternalizmus 
fogalmának többszemélyes, illetve kollektív viszo
nyokban történő alkalmazhatóságát illetően. Ottó 
Lagodny (Salzburg) Németország, Ausztria és Svájc 
büntetőjogi szabályozásának védelmi funkciójával kap
csolatosan elemzi a szükségesség és arányosság jelen
tőségét, a jogrendben betöltött szerepét. Andrew von 
Hirsch (Cambridge) az önkárosítás büntetendőségének 
angolszász megítéléséről értekezik, s a biztonsági öv 
használatának és a sisak viselésének kötelező voltán ke
resztül rámutat a jelentéktelenül pönalizált paternali
sztikus viszonyokra.

Mezey Barna (Budapest) a paternalisztikus tevé
kenység problematikájára a társadalmi átalakuláson ke
resztül világít rá. Az átalakulás Magyarországra gyako
rolt 1988-2005 közötti hatásairól megállapítja, hogy ez 
együtt járt a paternalisztikus elemek visszaszorulásával 
a büntetőjog terén. A magyar Alkotmánybíróság dönté
seinek tükrében láttatja, hogy az abortusz szabályozásá
ban jó néhány paternalisztikus gondolat rejtőzik. 
Michael Kahlo (Leipzig) tanulmányában az öngyilkos
ságban való közreműködéssel kapcsolatban hangsú
lyozza. első ránézésre nemcsak a német törvényhozás, 
hanem a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság ítélke
zési gyakorlata is teljes mértékben paternalisztikus eb
ben a kérdésben. I. Kant fogalmi meghatározásait ala
pul véve viszont Kahlo arra a következtetésre jut, hogy 
a német törvényhozás csak bizonyos területei minősít- 
hetőek ilyenként. A szerző nézetének ellenpontját je
lenti a Legfelsőbb Bíróságnak az öngyilkosságban való 
közreműködéssel kapcsolatban meghozott legjelentő
sebb döntése, amely a kanti felfogás következetes fi
gyelembevétele esetén nem lett volna meghozható.

A paternalisztikus viszonyok legitimitásához szoro
san kapcsolódik az orvosi etika. Michelle Salathé (Ba
sel) az Etikai Bizottságok -  az állami paternalizmus 
megnyilvánulásai? című munkájában bemutatja a bi
zottságok mindennapi tevékenysége során felmerülő 
kérdéseket, valamint azok megoldási lehetőségeit. 
Mathias Bürgin. Peter Bürkli és Martin Götz (Basel) a 
kutatások etikai bizottságának munkáját tették vizsgálat 
tárgyává, különös tekintettel a kísérleti alanyok védel
mére. Bardo Fassbender (Berlin) a nemzetközi jogban 
található paternalizmussal kapcsolatos különféle dönté
sek létét emeli ki, majd hangsúlyozza, hogy ezen a jog
területen paternalizmus-diszkusszióról nem beszélhe
tünk, viszont az állami szuverenitás és a népek önren
delkezési joga miatt antipaternalisztikus nézetek ki
munkálása és térnyerése figyelhető meg.

Angéla Augustin jogfilozófusként a megfogalmazot
tak legjellemzőbb vonatkozásainak feltárását tűzte ki 
céljául, ezáltal az emlékére rendezett konferencián, va
lamint az ismertetett kötetben kiindulópontként a pater-
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nalizmus rendszerezési és történelmi alapjai szolgáltak. 
Az ott feltett kérdésekre az egyes jogterületek által 
adott gyakorlati válaszok is megjelentek, ennek kö
szönhetően a kiadvány egy rendkívül széles spektrumot

Szabó István 
habilitációs előadásai 
a Miskolci Egyetemen

A  Miskolci Egyetemen dr. Szabó István egyetemi 
docens (Miskolci Egyetem -  Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem) nyilvános habilitációs előadá

saira 2006. december 14-én került sor. A pályázó tudo
mányos teljesítményének és előadói képességének érté
kelésére felkért szakértő bizottság elnöke dr. Kajtár Ist
ván tanszékvezető egyetemi tanár (Pécsi Tudomány- 
egyetem), két tagja dr. Balogh Elemér alkotmánybíró, 
egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem) és dr. 
Mezey Barna dékán, tanszékvezető egyetemi tanár 
(ELTE) volt.

A nyilvános rendezvény a pályázó Államszerveződé- 
si modellek a legújabb kori nemei és osztrák alkot
mányfejlődésben című tudományos előadásával kezdő
dött. A jelölt rámutatott arra. hogy a három érintett ál
lamszerveződési modell -  vagyis az államszövetség, a 
szövetségi állam és a decentralizált egységállam -  elha
tárolásánál a legalapvetőbb szempont a központi hata
lom. illetve a belső állami egységek befolyásának mér
téke a központi alaptörvény (szövetségi alkotmány) 
módosítása terén. Míg az államszövetség esetében a 
szövetségi alkotmányozó hatalom a tagállamok kezé
ben van. a szövetségi államnál az alkotmány módosítá
sához a szövetség és a tagállamok konszenzusa szüksé
ges, a decentralizált egységállamban pedig -  bár van
nak belső állami egységek -  az alkotmányozás a köz
ponti hatalom kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szö
vetségi állam létrehozásának előfeltétele egy önálló (a 
tagállamoktól független) törvényhozó szerv felállítása. 
A szövetségi államban a törvényhozás terén a közvetle
nül választott népképviseleti kamarának van döntő sze
repe, de a szövetségi államberendezkedés fenntartásá
hoz egy tagállami kamara is szükséges. A tagállami ka
mara esetében kulcsfontosságú, hogy a delegált képvi
selők kötött vagy szabad mandátummal rendelkeznek- 
e; az utóbbi konstrukció ugyanis csökkenti a tagálla
mok befolyását. Ha a központi törvényhozó szerv tag
jait kizárólag a lakosság választja, a tagállamok a szö
vetségi alkotmány vonatkozásában elvesztik minden 
befolyásukat, s decentralizált egységállammá válnak, 
ahol a belső állami egységek autonómiája egyedül a 
központi hatalom akaratától függ.

Mindezek tisztázása után a jelölt sorra vette Német
ország és Ausztria XIX-XX. századi alkotmányait. Né-
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mutat be az állami finanszírozástól kezdve a szociális 
államon és az alapjogokon át a büntetőjog, a bioetika és 
a nemzetközi jog területéig.

Lenkovics Judit

metország esetében részletesen elemezte a Német Szö
vetség (1815-1866) államberendezkedését, a frankfurti 
alkotmánytervezetet (1849), a bismarcki (1867-1918) 
és a weimari alkotmányt (1919-1933), valamint a bon
ni alaptörvényt (1949—). Osztrák vonatkozásban kitért a 
pillersdorffi (áprilisi) alkotmány (1848), a kremsieri 
tervezet (1849), az olmützi alkotmány (1849),-a szil
veszteri pátens (1951), az októberi diploma (1860), a 
februári pátens (1861), az 1867. évi alaptörvények 
(1867-1918), valamint az 1920. és az 1934. évi alkot
mány sajátosságaira. Az előadásból jól kitűnt, hogy mi
lyen apró, közvetett lépések vezethetnek a központi ha
talom megerősödéséhez, s milyen különböző típusai 
alakulhatnak ki a szövetségi államnak, attól függően, 
hogy milyen mértékű a szövetség, ill. a tagállamok al
kotmányozó befolyása. A jelölt kitűnően szemléltette, 
hogy a jogfejlődésben kimutathatók elvszerű irányok, 
de ezeket lényegesen befolyásolhatják a történelmi de
terminációk és a politikai kompromisszumok.

Az előadást tudományos kollokvium követte, mely
nek során a jelenlévők számos kérdést megfogalmaz
tak. Elsőként dr. Jobbágyi Gábor tanszékvezető egyete
mi tanárairól kérdezte a jelöltet, hogy a két világhábo
rú közötti magyar jogfejlődésben kiemelkedő jelentősé
gű kormányzói jogkör tekintetében felfedezhetők-e né
met. illetve osztrák hatások? Ajelölt válaszában kifej
tette. hogy az uralkodót akadályoztatása esetén minden 
államban helyettesíteni kellett. Németországban 1848- 
ban, az ideiglenes alkotmány szerint is választottak kor
mányzót a császári trón betöltéséig, az alkotmányozó 
nemzetgyűlés feloszlatása után azonban a kormányzó is 
lemondott. A magyar kormányzói tisztségnél külföldi 
hatások nehezen mutathatók ki, mivel a magyar intéz
mény sem volt egységes: a kormányzó jogállását min
den választáskor egyedileg állapították meg.

Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár három kérdést 
is feltett a jelöltnek: (1) milyen lehetőségek voltak a 
történelmi Magyarország szövetségi átszervezésére; (2) 
Magyarország jelenlegi regionalizálása jelenthet-e szö
vetségi átszervezést; (3) egy kétkamarás rendszerben 
elképzelhetőnek tartja-e a helyi önkormányzatok által 
delegált második kamarát? Ajelölt válaszában előadta, 
hogy a történelmi Magyarország szövetségi átszervezé
sére Kossuth készített tervezetet. Az. hogy ez meggá
tolta volna Magyarország 1918 utáni szétesését, nehe
zen állapítható meg. Az ország regionalizálására készí
tett tervezetek nem irányulnak szövetségi átszervezés
re, csupán a területi önkormányzatok nagyobb egysé
gekbe történő tömörítését célozzák. Technikailag a szö
vetségi átszervezés is megvalósítható, de erre tervezet 
sem készült. A helyi önkormányzatok által delegált má
sodik kamara nem rossz megoldás. A kétkamarás rend


