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Bevezetés

A magánjog vezérlő eszméire és módszertanára a 
19., majd a 20. században nagy hatással volt a köz
gazdaság-tudomány és a szociológia, amely el
vezetett a jog gazdasági elemzésének elméletéhez, amely 

kétségkívül a magánjog egyik legnagyobb hatású szellemi 
áramlatává vált, a magyar magánjogi megoldások megvá- 
lasztásánál1 szintén a gazdasági tényezők figyelembevételét 
tartotta elengedhetetlennek.2 Ezért a következőkben igyek
szem a jogtörténet adatai segítségével megvizsgálni, hogy 
a közjogi jogi személy a szokásjog és néhány kodifikációs 
előzmény tükrében magánjogi tabuként kezelendő-e?3

Magyarországon az állam létrejöttében és kialakulá
sában központi szerepet játszottak a közösség tulajdoná
ban lévő törzsi-nemzetségi és családi vagyont képező föld 
és egyéb jószágtestek, valamint azon állami szervezetek, 
amelyek a társadalom gazdasági irányítását és jogszolgál
tatását a vármegyék, valamint a királyi privilégiumokkal 
rendelkező városok és községek vezető köztestületeiben 
(önkormányzataiban) elősegítették.4

Ha valamely jogrendszer a magánjogi jogi személyek 
keletkezését állami engedélyezéstől, így valamely közér
dekű, illetőleg közhasznú cél kimutatásától teszi függővé, 
akkor a magánjogi jogi személyek a jogrendszerben köz
szolgálatot ellátó közintézményekké, az állami közigaz
gatás részeivé válnak.5

A személyi és vagyonegyesülések lényegének megkö
zelítésére jó példa Schwarz Gusztáv célvagyonelmélete, 
amely szerint a jogi személyeknek az államban betöltött 
szerepét úgy lehet meghatározni, ha a jogi személy lénye
gét valamely célra rendelt vagyonban látjuk.6 Grosschmid 
Béni szellemi hagyatékában sok a vagyonjogi írás, így Fe
jezetek kötelmi jogunk köréből című, monumentális műve 
mellett egyéb írásait ma már jobbára a feledés homálya 
fedi.7 Ilyen Jogi és lénytani személyiség című műve is, 
amelyben a jogi személyekről a következő megállapítást 
teszi: „Mihelyt egyetlenegy olyan dolog van, ami felől 
köztudott az, hogy az az összességé: a jogi személy lénye 
és valósága már előttünk áll."8

26

A jogi személy fogalmát és annak közjogi, valamint 
magánjogi eredetét külföldi és magyar magánjogtudósok 
egyaránt elemezték,9 így tudományos vita bontakozott ki, 
amelynek természetes korlátot szabott a jogi személyek 
által elérendő cél, ezért a jogi személyek fogalmának tar
talmilag a magánjogra és annak vagyonjogi részére kell 
szorítkoznia, és a viták tisztázására a római jogot -  így a 
Digesta rendelkezéseit -  érdemes segítségül hívni, mely a 
következő neveket használja a jogi személyekre: populus, 
civitas, respublica, curia, collegium, corpus, fiscus, eccle- 
sia, a községeket pedig a publicae personae, persona, co- 
loniae nevekkel illeti.10

A személyi és vagyonegyesülések történeti szemléleté
hez a legjellemzőbb ókori és középkori szervezetek vizs
gálata is szükséges.11

A közjogi jogi személyek előképe 
a római jogban

A jogi személy fogalma visszavezethető a római jogi sze
mély- és a vagyonegyesülések fogalmára, de nem az el
vont jogi személyt tekintették magánjogi jogalanynak, 
hanem a testület mindenkori összességét, amelyet csak 
később neveztek el jogi személynek.12

A rómaiak sajátos államszervező jogszemléletük mi
att a személyegyesülések közül előbb a közjogi, majd a 
magánjogi testületeket ruházták fel jogképességgel, s a 
posztklasszikus jogban a vagyontömegeket magánjogi 
jogalanyisággal.13

A jogalanyisággal felruházott személyegyesülések kö
zött először a testületeket érdemes elemezni.

A római köztársaság állama mint testület (universita- 
tes) tűnt fel, amelyet a római polgárok együttes közössé
gén keresztül hoztak létre,14 így a populus Romanus önál
ló vagyonnal és szerződéskötési képességgel rendelkezett, 
ezért a jogalanyisággal bíró személyegyesülések közé so- 
rolták.15

A római államban a köztulajdon és a személy-, illetve 
vagyonegyesülés kezdeti formái már a korai köztársaság 
korában megjelentek -  Appius Claudius Kr. e. 312-ben 
történt tribusreformját követően - , mert különös érdek 
fűződött ahhoz, hogy az aerarii16 (kincstárnok) hivatala 
segítségével a valós földtulajdoni viszonyokat a res man- 
cipi (az itáliai földön fekvő telkek, a mezei telki jogok, 
a négylábú igavonó állatok, valamint a rabszolgák) köré- 
ben17 történt mancipatiokra (a dolgok feletti hatalomát
adásra) vonatkozóan a polgárok censusos (adózási, kato
nai és választási célokat szolgáló) összeírásával, az állami 
adóbevételek növelése érdekében, az összes római polgár 
vagyontárgyaira kiterjesszék.18

Max Weber antik agrárközösségekről írt munkájá
ban többször azonosult Theodor Mommsen elméletével, 
amely szerint egy személy- és vagyonegyesülés jött létre 
mind Rómában, mind pedig a coloniákban, ahol a közös
ségi földtulajdon -  illetve birtok -  egy emberi közösség 
megélhetését szolgálta, mert lakói két iugerum területű 
földet kaptak magántulajdonba, házhely és konyhakert
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számára, de a legelők és bizonyos egyéb területek közös 
tulajdonban voltak.19

Személy- és vagyonegyesüléshez hasonló szövetségbe 
tömörültek a római családok a mezőgazdasági ingatlanaik 
hosszú ideig történő megművelésével úgy, hogy közössé
gi földjeik először az ager publicusba tartoztak -  mint a 
római állam minden földje - , majd ezek a földek egy ál
lami adományozással az ager privatusba kerültek, így a 
szövetség, amely felségjoggal bírt felettük, elismerte eze
ken a mezőgazdasági földeken más népeknél előbb a ró
mai polgárok részére a magántulajdonukat.20

A rómaiak ismerték a közcélokat szolgáló államkincs
tár, a városi önkormányzatok mint köztestületek, a közin
tézetek (pl. kórházak, szegényházak), a közalapítványok 
(pia causa), egyes közcélú egyesületek, így a temetkezési 
egyesületek fogalmát; ezek a közösség tulajdonában lévő 
vagyon formái voltak, amelyek vállalkozhattak is, így ipa
ri vagy kereskedelmi tevékenységet folytathattak -  ezzel 
méltó elődjei voltak a mai közjogi jogi személyeknek.21

A pénzügyi igazgatás terén a római népet képviselő se- 
natus igazgatta az államkincstárat (aerarium populi Roma- 
ni), e mellé a principatus idején belépett a császár célhoz 
kötött magánvagyonát képező fiscus.22 A fiscus magába 
olvasztotta ugyan a közjogi eredetű aerariumot, és lassan 
a közjog hatálya alá került, a dologi jogi jogviszony miatt 
mégsem zárható ki teljesen minden magánjogi vonatko
zása, hiszen az ilyen vagyontárgyak is állami vagyonnak 
számítottak, amely res publica.23

Az állam civiljogi jogalanyiságának dogmatikai bázi
sa a fiscus, s a római jogi tudósok egy része -  így Theo- 
dor Mommsen is -  az államot jogi személynek tekintet
te, bár tudták, hogy ezt az elnevezést a régi rómaiak nem 
ismerték.24

Az állam egyes szervezetei a magánjog területén ön
álló jogalanyisággal rendelkeztek, így az olyan személy
egyesülések, mint a városok és a községek, valamint a 
vallási testületek (sodalitates), amelyeket közjogi alapon 
hoztak létre, és magánjogi jogalanyisággal rendelkeztek 
a magánemberek egyesületei és egyesülései is.25

A császári kincstár, a fiscus bevételei -  mint a prin- 
ceps magántulajdona -  a kivetett adókból, a császári ura
dalmak jövedelmeiből és a provinciai jogalanyok bevé
teleiből álltak.26

Rómában az aerarium eredetileg a közjog (ius publi- 
cum), a fiscus pedig a magánjog (ius privatum) hatálya alá 
tartozott.27 A római állam jogrendszere az állami vagyon 
igazgatását egyrészről az állam (populus) és az uralkodó 
(Caesar, fiscus) szigorú döntései alá rendelte, másrészről 
minden pénzügyi döntést egy állami felsőhatóság szakmai 
hivatali ellenőrzése alá helyezett, és ez csaknem úgy mű
ködött, mint a régi diktatúra idején.28

A római települések pénzügyi költségvetését két élesen 
elhatárolt körre osztották: egyrészt a település ingatlan és 
ingó javaira, másrészt a pénzügyi bevételekre és kiadá-
sokra.29

Gaius az egyesületek vagyonát, a városok és települé
sek vagyonához hasonlóan, közös vagyonnak (res com- 
munes), kasszáját „közös kasszának” (arca communis) 
nevezi (vö. D. eo.1,1).30

A societas negotiationis alapján olyan társaságot lehe
tett létrehozni, amely rendszerint kereskedelmi vagy ipari 
tevékenységgel foglalkozott, társasági szerződéssel meg
határozva a tagok vagyoni hozzájárulását.31 A hatalom
gyakorlók képviseletében a praetor járulékos keresetekkel 
támogatta a római vállalatok -  köztük állami megrende
léseket teljesítő vállalatok -  tevékenységét, a tengeri, a 
szárazföldi vállalkozások és cégtulajdonosok többszintű 
rendszerét.32

A posztklasszikus időkben előfordultak már olyan va
gyoni összességek, amelyeket mint a közjogi, valamint 
a magánjogi jogok és kötelezettségek alanyait értelmez
ték.33

A Kr. u. 1. században problémát jelentett, hogyan irá
nyítsák a Rómától távol eső provinciákat, illetve közös
ségeiket, hogyan ruházzák fel azokat jogokkal és kötele
zettségekkel.

A római jog már a XII táblás törvénytől vallási jelle
gű testületeket (solidates) is felruházott önálló alapsza
bály-készítési jogokkal -  amelyet a jogirodalom a jog
alanyiság jeleként értékel - , valamint egyes városokat 
(coloniae, municipia, civitates) és községeket (fora, con- 
ciliabula, pagi) önálló autonóm jogalanynak fogadott el, 
először csak a ius publicum területén, majd ezek önálló 
magánjogi jogképessége is kifejlődött, mert saját vagyon
nal és bizonyos gazdasági önállósággal is rendelkeztek, 
így a ius privatum hatálya alá tartoztak.34 A testületek közé 
tartozott számtalan magán- vagy közjogi egyesület, így a 
városok kerületei és határkerületei (montani, vicani, pa-
gani).35

A római polgárjog kölcsönzése egy személy vagy cso
port, illetve község számára egy új személy- vagy va- 
gyonegyesülés létrejöttét jelentette. „A klasszikus korban 
Gaius már elvi éllel jelenti ki, hogy civitates... privatorum 
loco habentu” (a városok. magánszemélyeknek tekin
tendők [D.50.16,16]).36

A magántestületek és egyesületek csak az állam által 
megengedett gazdasági (collegia tenuiorum) vagy köz
célra -  pl. temetkezési egyesületek (collegia funeraticia) 
-  jöhettek létre, így a magánjog területén megindult a köz
testületek fiktív személyiségének kialakulása.37

A szabad céhek Augustustól Nagy Konstantinig testület 
(collegia) néven váltak az állam érdekében egy fölöttébb 
fontos feladat teljesítőivé, mert nekik kellett foganatosíta
niuk a központi hivatalok beavatkozását, amely céheket a 
principátus alatt köztestületekbe fogták össze és kötelez
ték azokat, hogy az állam részére meghatározott szolgála
tot teljesítsenek.38

A posztklasszikus korban, a Kr. u. 5-6. század során, a 
magánszemélyek adományai nyomán kialakultak a kegyes 
célra (pia causa) rendelt kórházak és szegényházak, ame
lyeket mint önigazgatással rendelkező vagyontömegeket 
személyként kezdtek kezelni (Iust.C.1,3,41,11-20).39

A római jog összegzésében központi szerepet játszott I. 
Iustinianus császár (Kr. u. 527- 565) tankönyve, az Insti- 
tutiones, amelynek a Dolgok felosztásáról szóló Második 
Könyvében szerepelnek a fiscus és a városok mint va- 
gyonegyesülések.40 Ez a tankönyv Kr. u. 533-ban készült 
el, és Gaius Institucióira támaszkodott.41
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A Római Birodalom államszervezésében a források 
szerint megállapítható, hogy a paraszti és pásztorközös
ségek földvagyonán alapuló mezőgazdaság és kereskede
lem segítette elő azt a gazdasági fejlődést, amely a Kr. e. 
6. századtól egy kis településből egy világbirodalom fő
városává tette Rómát.42

A római társadalom jólétét évszázadokon keresztül egy 
gazdasági szemléletű államszervezés biztosította, amely
ben központi szerepe volt a magántulajdonban lévő gaz
dasági szervezeteknek, valamint a központi és helyi testü
leteknek egyaránt.43

A római jogi személy- és 
vagyonegyesülések továbbélése 
az európai magán- és kereskedelmi 
jogban
Először Dionysius Gothofredus, a francia humanista is
kola képviselője adatta ki 1583-ban, Genfben a régi iusti- 
nianusi törvénykönyvek anyagát, a Corpus iuris civilist,44 
amely az universitasról, azaz a testületekről tartalmazott 
szabályokat, így a modern fogalomképzés alapján a köz
jogi területi testületeket, a tartományi, városi, községi és a 
félig közjogi szakmai testületeket mint magántestületeket 
collegia néven együtt tárgyalta.45

A római jog mellett a legnagyobb hatást a középko
ri Európa jogéletére a kánonjog gyakorlóinak munkája 
jelentette, akik a magánjog egyes elveinek kidolgozása 
mellette a jogi személy elméletének megalkotásában is 
fontos szerepet játszottak III. Ince pápa (1198-1216) ve
zetésével.46

A római jog továbbélése során az universitas (a testü
let) egyes típusai önálló szervezettel és képviselettel, vala
mint saját vagyonnal rendelkeztek.47

A Frank Birodalom középkori államszervezetében kü
lönböző vezető testületek működtek, ezek közül a leg
magasabb szintű az állam legfontosabb tisztségviselőinek 
tanácsadó szerve, a nagytanács volt.48

A céhek és korporációk a Római Birodalom kollégiu
maira vezethetők vissza, amelyek a mesteremberek szö
vetségei voltak.49

Az universitas alkalmazási köre a városokra és a kisebb 
településekre, a foglalkozási szövetségekre, a kereskedő 
céhekre, a tudományos testületekre (collegia doctorum) 
és a régi egyetemek iskolai testületekre (universitas scho- 
larium), a vallási egyesületekre, az intézetekre és a kór
házakra vonatkozott.50

Az állami szociális feladatok és a szegénygondozás 
területi ellátásában a testületek először a Karoling-kori 
Frank Birodalomban, egyházközségek formájában jelen
tek meg.51

A városokban a jómódú polgárok és kereskedők mel
lett a céhek, a mesteremberek testületei, gazdasági erejük 
alapján szakmai kamarákba tömörülve, arra törekedtek, 
hogy részt vegyenek a város vezetésében.52

Befejezett tant a személyegyesülésekről, illetve az uni
versitasról, csak a középkori kanonisták és legisták fej
lesztettek ki, amelyekből egyes szabályok megtalálhatók
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a Corpus Iurisban is.53 Ezen a munkán alapul az európai 
közös jog, a ius commune -  universitas elmélete.54

Franciaországban és Angliában a központi hatalom 
nagytanácsának ellensúlyozására a falusi és városi közös
ségek helyi önkormányzati testületeket választottak.55

A középkori városok keletkezéséről különböző elmé
letek vannak; az egyik szerint a római települések helyén, 
a másik alapján a várak árnyékában vagy a kereskedelmi 
útvonalak találkozásánál, az iparosok és kereskedők vé
delmére jöttek létre. 56

Az universitas tanának modellje a személyegyesülés, 
amely a vagyonegyesüléstől -  az universitas rerumtól, 
mint pl. a hagyatéktól (vagy a családi vagyontól, a familia 
pecuniqaetől) -  elhatárolható.57

A középkori városban a polgárokat tekintették a város 
gazdájának, ezért a város élén a vezető mellett 12 tagú vá
lasztott magisztrátus, illetve szenátus működött, de a vá
ros legfontosabb szerve a város ingatlantulajdonnal bíró 
polgárainak gyűlése volt.58

A római jog recipiálása alapján a fiskus (ftscus) fogal
mát először a német városi jogokban alkalmazták, s ezt 
a kategóriát használták fel a fejedelmek és hercegek az 
alattvalóikkal kialakult vagyoni kapcsolataik jogi rende- 
zésénél.59 Ennek alapján a fiscus tana lett a közjogi jogi 
személynek nevezett jogiszemély-típusok közül a legát
fogóbb, amely alapján az államvagyon fogalmát kifejlesz
tették. Ezt számtalan szakszöveg tárgyalja; ebben a kör
ben a különleges közigazgatás érdekében az advocati fisci 
vagy a procuratoresek állnak rendelkezésre.60

A virágzó feudalizmus időszakában a kamarás tisztsége 
segítette elő a kamara, a fiscus intézményének kialakulá
sát, amely a feudalizmus végén már az állam legfontosabb 
gazdasági szerve lett.61

A feudális Angliában a kincstárnak, amely a korona 
pénzügyeit képviselte alperesként vagy felperesként a ki
rályi bíróság előtt, külön részlege volt, amely mint kincs
tári bíróság foglalkozott ezekkel az ügyekkel.62 Az angol 
Kincstári Bíróság (Exchequer) a 14. századtól a 17. szá
zadig külön működött, a korona vagyoni követeléseinek 
elbírálását szolgálva.63

A középkori jogtudósok a jog és szerződésképesség
gel rendelkező fiscust persona representatának határozták 
meg, amely tant a német jogászok közül Lauterbach fejlesz
tette ki és a fiscust egy „universitas rerumnak” tekintette, 
kinyilvánítva, hogy a fiscus, hasonlóan a hereditashoz, úgy 
működik, mint egy szervezet, tehát persona vice fungitur 
(Digesta 46,I,22),tehát egy persona mysticához hasonlít.64

Az európai városok jelentős része már a középkorban 
kommuna (communa) joggal rendelkezett, és városállam
ként működött, mint pl. Velence, Genova és a Hansa váro
sok szövetsége, amelyek évszázadokon át uralták az euró
pai tengeri kereskedelmet.65

Az intézetek modern elmélete a személyegyesületekkel 
szembeállítja az intézeteket, s utóbbin egy önálló szerve
zetet ért, amelynél a vagyon egy meghatározott célt szol
gál. A közjogi jogi személy ezen elődje tartósan gondos
kodott arról, hogy a meghatározott célt el is érje.66

Az intézet a magánjogban úgy tűnt fel, mint önálló ala
pítvány, mert a Ius Commune jogászai semmilyen átfogó



elméletet nem dolgoztak ki az intézetre vonatkozóan, de 
az universitashoz tudták hasonlítani, amely kérdés meg
világításához az antik szövegekből azt olvasták ki (D. 
46,I.22), hogy ez egy olyan jogintézmény tulajdonságai
val rendelkezik, mint a peculium (különvagyon) az örök
ségnél.67

Az úgynevezett közjogi alapítvány úgy jött létre Né
metországban, hogy az alapítványok (pia causa) jogintéz
ménye az állami közjóra irányuló célokat szolgálta -  ez 
lett később a közalapítvány, amelyet egy erőteljes állami 
felügyelet irányításával hoztak létre.68

Az európai középkori városok, amelyek Itáliában és 
Franciaországban az újjászülető római jog alapelveire 
építették a városi közösségek életét, személyiségüket a vá
rosnak adták, s ez indokolja a városok mint kommunák 
jogi személyiségének elméleti vizsgálatát.69

Az egyes népek közösségeinek és településeinek 
gazdasági törekvései a római jog jogintézményeinek 
recepciójával létrehozták a személy- és vagyonegye- 
sülések különböző formáiban a mai közjogi jogi sze
mélyek elődjeit, amelyek magánjogi jogalanyisággal 
rendelkeztek.

A római jogi személyegyesülések késői 
továbbélése az európai magán- és 
kereskedelmi jogban
A jogi személy fogalmát először egy német jogtudós, 
Gustav Hugo használta, Lehrbuch des Naturrechts als ei- 
ner Philosophie des positiven Rechts (Berlin, 1798) című 
természetjogi művében, de még csak a testületek (Kör- 
perschaft) vonatkozásában.70

A római jog recepciójával a konziliátorok és kanonisták 
rugalmasan átvették a római jogászok gondolkodásmódját 
és a magánjogot -  amely alatt nemcsak egyes jogintézmé
nyeket értünk, mint pl. a jogi személyt, hanem átfogó új 
diszciplínákat is - , így a kereskedelmi jogot és a nemzet
közi magánjogot.71

A BGB és az ABGB személyfogalmában Kant tanítá
sának közvetítésével jelentek meg a 18. századra jellemző 
természettudományi és jogfilozófiai eszmék, amelyek a 
természetes személyt és a jogi személyt egyaránt termé
szetjogi és erkölcsi alapon határozták meg.72

John Austin, a londoni egyetem analitikus jogtudomá
nyi iskolájának alapító jogbölcseleti professzora termé
keny levelezést folytatott a német Történeti Jogi Iskola 
vezetőjével, Friedrich Karl von Savignyval, aki szerint a 
római jog fogalomrendszere jól felhasználható és tovább
fejleszthető a pandektisták művei alapján, így vették át 
Gustav Hugótól a legal person, a jogi személy fogalmát 
az angol jogászok.73

A jogi személy fogalma alá a 18. század végétől a tes
tületek mellett az intézeteket és az önálló alapítványokat 
is bevonták.74

Ezek a jogi személyek közjogi aktussal jöttek létre, és 
alapvetően magánjogi, azon belül dologi jogi jogviszo
nyokon alapultak, hogy a természetes személyekhez ha
sonló jogok és kötelezettségek alanyaivá váljanak.

Ez a felosztás Arnold Heisére vezethető vissza, s nagy 
tudományos hatást gyakorolt a korabeli német jogi közvé
leményre; Carl Friedrich Savigny System című művének 
két kötetében is megjelent.75

A 19. század második felében Németországban a köz
szolgáltatások megjelenésével elhatárolták a közhatalmi 
feladatokat ellátó szerveket az áruforgalomban megjelenő 
állami jogalanyoktól, így a fiscustól is, illetve az annak 
résztevékenységét végző szervezetektől.76

A modern államok jogában később győzedelmeskedett 
az állam jogi személlyé nyilvánítását elismerő álláspont; 
ez pandektista alapon a puchtai-savignyi konstrukció át
vételével jelent meg, amely folyamat együtt járt az állam
nak részben az államkincstárral való azonosításával és ci
vil jogi jogalanyiságának elismerésével (civilizálásával).77

Ajogtörténeti kutatások alapján javasolható, hogy a 19. 
századi szervezeti formák tanulságai mellett a római és a 
kánoni jog forrásaiból is merítsünk, amely mindenekelőtt 
az universitas tanára, és az ahhoz tartozó állami fiscusra, 
a községi és városi települések testületeire, a jog által el
ismert egyesületekre, így a céhekre és az egyházi szerve
zetekre épültek, így ezekből a szervezeti és szabályozási 
formákból ma is használható elméleti és tételes jogi isme
reteket lehet átvenni.78

A patrimoniális német államon belül a tulajdon és a 
közhatalom eleinte szerves egységet alkotott, majd a fis- 
kus felelőségi szempontú intézményesülése miatt meg 
kellett bomlania az államon belül a közjog és magánjog 
addig összeépült jogintézményeinek.79

A pandektisták egy -  kisebbségben maradt -  csoportja 
jelentős álláspontot hirdetett meg a jogtudomány akkori ál
lásához képest, mert a jogi személy létének alapját nem a 
személyek egyesülésében, hanem a vagyonban látta. amely 
vagyontárgyak a jogi személy létrejöttét szolgálják.80

A pandektisták célvagyon elméletet valló csoportjának 
vezetője Alois Brinz (1820-1887) Pandekten című mű
vében a jogi személy legfontosabb jellemzőjének az egy 
meghatározott célra rendelt vagyont tartotta, mert vélemé
nye szerint vagyon nemcsak ember mint természetes sze
mély, hanem cél által is összetartható.81

A testületek jogának általános tanát a régi ius commune 
alakította ki a személyegyesülésekből (universitas perso- 
narum) kifejlesztve, amelyekből a tartományok, a közsé
gek és a céhek létrejöttek.82

Az európai államok jogrendszereiben a 19. század vé
gén a testületek keletkezése a többi jogi személyéhez ha
sonlóan csak állami jóváhagyással kezdődhetett el.83

Ezek a tanok az Osztrák-Magyar Monarchia területére 
is eljutottak, s megjelentek az állam gazdasági és szociális 
szerepvállalásának különböző formáiban.

Céljuk alapján a német és osztrák jogterületeken meg
különböztettek

a) közalapítványt, „amely azonos célt követ, mint az 
állam vagy egy köztestület”,

b) magánalapítványt, amely csak magáncélt szolgál,
c) vegyes alapítványt, amely a célok mindkét típusát 

szolgálja.84
A 19. század közepére az európai államok többségében 

kialakult a köz- és magánjogi kereskedelmi jog, valamint
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a kereskedelmi eljárásjog és a fizetésképtelenségi jog, így 
a csődjog és az árverési jog.85

A jogi személyeknek a kereskedelmi jogban a 19. szá
zadban két fő típusa jelent meg, különböző altípusokkal
vegyesen:

a) először: a közjogi jellegű testületi universitas, amely 
területi és egyéb autonóm szerveződéseket jelentett, 
főként a városokban: a céhek és iparűzők, a Gildek, 
a Hansen, amelyek kiváltságokat vívtak ki maguk
nak, a korabeli mediterrán városok saját statútumok
kal rendelkeztek,

b) utóbb a magánjogi jellegű itáliai kereskedelemben 
és a germán világban a kereskedelmi társaságok, a 
commenda és compania, a mai betéti és kereskedel
mi társaságok elődje, s a societas compararum, a mai 
részvénytársaság elődje.86

Az állami kereskedelmi jog része lett a közigazgatási 
jognak, amely szabályozza az államhatalomnak a keres
kedelemhez való viszonyait: a rendészeti (adminisztratív), 
pénzügyi, eljárási és büntetőjogi oldalát, ezt a hatást tar
talmazza az összes kereskedelmi törvénykönyv éppúgy, 
mint a német is.87

Az Apáthy István által szerkesztett 1875:35. tc., az 
első magyar kereskedelmi törvénykönyv (Kt.) a német 
kereskedelmi törvénykönyv mintájára készült el, amely 
törvénykönyv hatálybalépéséig a bírói gyakorlat az 1811. 
évi Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuchra (ABGB), az 
osztrák Általános Polgári Törvénykönyvre támaszkodott, 
amely Magyarországon 1853. május 1-jén lépett hatályba, 
majd ezen törvényekre támaszkodva fejlődött ki a magyar 
kapitalista áruviszonyok joga.88

Az 1928. évi „Magyarország magánjogi Törvényköny
vének Törvényjavaslatán” (Mtj.) érezhető a BGB és a 
ZGB erős hatása,89 amelyekben figyelemre méltó szemé
lyi jogi rendelkezések találhatók a római jogi továbbélés 
jegyében.

A német BGB első tervezetét (Erste Lesung), amely 
egy „paragrafusokba szedett pandekta tankönyv” volt, és 
amelynek dogmatikája római forrásokon alapult, a Wind- 
scheid vezetésével alakult első bizottság 1877-re készítet
te el, második tervezetét (Zweite Lesung) pedig 1896-ra 
a második bizottság Gottlieb Planck vezetésével, amely
ben tükröződik a törvényhozó eredeti szándéka és célja 
a 89. §-sal kapcsolatban, amely a magánjogi és közjogi 
jogi személyekre vonatkozó, egységes előírásokat ösztö
nözte.90

A német magánjog szerint megkülönböztetnek közjogi 
és magánjogi személyeket; közjogi jogi személyeknek te
kinthetők mindenekelőtt az állam (a Szövetségi Állam és 
a tartományok), az állam alá rendelt, de közjogi területi 
testületek (községek, községszövetségek, járások), továb
bá különféle más közjogi testületek, így a közintézetek és 
a közalapítványok.91

Az osztrák magánjogászok szerint a magánjogi forga
lomban a közjogi jogi személyek is részt vesznek, mint 
személyegyesülések (testületek), így az osztrák szövetségi 
állam, a tartományok, a községek, a kamarák, az alapok és 
az alapítványok, amelyek létrejötte közvetlenül egy törvé
nyen vagy közigazgatási határozaton nyugszik.92 
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A közjogi jogi személy a magyar 
jogtörténetben
Magyarországon a közjogi jogi személyek között első he
lyen az államot kell megemlítenünk, amely, ha magángaz
dálkodást folytat, a többi magánegyénnel egyenrangú jogi 
személlyé válik.93

I. (Szent) István a magyar patrimoniális állam meg
szervezésében a legnagyobb földmennyiség birtoklásá
val és a királyi birtokszervezet felépítésével, valamint 
a királyi magángazdaság üzemeltetésével válhatott az 
első magyar királlyá, akinek hatalma az állam földje fö
lött való tulajdona miatt erősen magánjogi természetű is 
volt.94

A király kamarája, kincstára I. (Szent) István okleve
leiben már 1002 óta megtalálható, mint a regálejogokból: 
ezüstbányászatból és pénzverésből, valamint kivitelből és 
az erdélyi só forgalomba hozatalából, vámokból, adókból 
származó királyi pénzeszközök tulajdonosa.95

Annak ellenére, hogy a magánjogot csak a közszervek 
magánjogi vonatkozású működése érdekli, a közjogi jogi 
személyeknek kezdetektől két csoportját ismerték a ma
gyar jogban, egyrészt a világi közjogi, másrészt az egy
házi (felekezeti) jogi személyeket, amelyek első apostoli 
királyunk óta vagyoni jogképességgel bírtak.96

II. Ulászló 1514-es törvénye szerint a magyar koro
na javai közé tartoztak azok a királyi javak, amelyeket 
„fekvő jószágoknak és álló jövedelmeknek”, különböző 
uradalmaknak neveztek, valamint különféle jószágok és 
jövedelmek, továbbá a bona fiscalia nevű királyi javak, 
amelyekbe a visszakerült jószágok kerültek.97

Az állam magánjogi képviseletére a királyi fiscus volt 
hivatva; a fiscus segítségével tudták megoldani jogéle
tünkben a Szent Korona, a királyi felség és az ország tör
vényes képviseletét.98

A feudális jogban a fiscus -  az uralkodó vagyonától el
különített vagyontömeg és a városok jogalanyisága -  azt 
jelentette, hogy jogi személynek ismerték el őket, ame
lyek közül a városi polgárság municípiumi megjelenítése 
a Tripartitumra megy vissza, s római jogi eredettel bír, 
amelynek tulajdonjogi tartalma nem a közös tulajdon, ha
nem a közjogi részvétel volt.99

Ezzel váltak ezek a személy- és vagyonegyesülések 
közfeladatra rendelt közösséggé és hozzá kapcsolódó cél- 
vagyonná.

A testület (corporatio, corpus, collegium) vagy sze
mélyek egyeteme, közönsége (personarum universitas) 
olyan társaságnak minősül, amely egy személy szabadsá
gával bír, pecséttel és önálló szabályokkal, valamint va
gyonnal rendelkezhet, miként egyes emberek.100

Az osztrák-magyar kiegyezés után a kapitalista fejlő
déssel eltolódott a gazdaság súlypontja a kereskedelmi 
társaságok jogi szabályozása és elméleti tisztázása irá
nyába, amely szerint Magyarországon is megkülönböz
tették a közjogi és magánjogi jogi személyeket, amelyek 
az árucserében csak másodlagosan vettek részt; ilyenek 
az államkincstár (fiscus), a helyi önkormányzat szervei, a 
törvényhatóságok és a községek, a közintézetek (pl. MTA, 
Nemzeti Színház).101



löíténeti sze m le '— /
Jog

Összegzés
Összességében elmondható, hogy a magánjog tudomá
nyának kötelezettsége nemcsak a természetes személyek, 
hanem szervezeteik szabályozásával kapcsolatos elméleti 
kérdések tisztázása.102

Bár a közjogi jogi személyt az állam hozza létre jog
szabállyal vagy hatósági aktussal, állami feladatok végre
hajtására, mégis vagyont kell hozzá adnia, így magánjogi 
tulajdonos lesz, ha kilép az árupiacra.

A magántulajdon által uralt piacgazdaságban, az állam 
kiterjedt társadalmi és gazdasági szerepvállalásának ered
ményeképpen, a közjogi jogalanyok a kincstár, az egyes 
állami szervek, a helyi önkormányzatok a köztulajdon 
alanyaivá, így mint polgári jogi jogalanyok a polgári jogi 
jogviszonyok alanyaivá váltak.103

A 19. század folyamán, a francia forradalom hatásá
ra kialakult modern jogállamokban perjogi okokból az 
államfő és az állam helyett egy azoktól különböző jog
alanyt, a kincstárt tették az állami közvagyon tulajdonosá
vá, amely így magánjogi alanyiságot kapott.104

A fenti tények alapján a dogmatikai bizonytalanság el
oszlatása érdekében a közjogi jogi személyek jogi szemé
lyiségét polgári jogi személyiségnek ismerték el, mert a 
közjogi jogi személy csak egy elnevezés; ennek értelmé

ben van közjogi jogi személy, de nincs külön közjogi jogi 
személyiség, hiszen ez csak egy jogtudományi műszó, 
egy terminus technicus, amely egy jogi személy közjogi 
jogviszonyokban való részvételét jelzi.

A magyar történelemben a jogszabályok kodifikációs 
előkészítő tevékenysége az osztrák törvényhozás erős ha
tása mellett a német modell hasonló jogintézményeinek 
folyamatos figyelembevételével ment végbe,105 amely a 
közjogi jogi személy tanulmányozásához ma is elenged
hetetlen kiindulópont.

A közjogi jogi személy magánjogi jogalanyiságának 
biztosabb meghatározása érdekében a fenti két ország 
jogintézményei mellett feltétlenül érdemes elemezni a to
vábbiakban a 19. századtól a francia és az angol jognak a 
témával kapcsolatos személyi jogi, dologi jogi és kötelmi 
jogi jogintézményi történetét, a mai jogra is kiható tanul
ságok miatt.106

A jogtörténet folyamán a közjogi jogi személyek ma
gánjogi jogalanyiságának elismerésével nem elvenni 
akarta a magánjog a közigazgatási szerveket a közjogtól, 
hanem a magánjog hátteret biztosított azoknak az árupia
con való fellépésükhöz.

A jogtörténeti források alapján megállapítható, hogy a 
magánjog tudománya a jogtörténet során elméleti és té
teles jogi összhangra törekedett a közjog tudományával.

Bölcskei, János

Über rechtsgeschichtliche Aspekte juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
als Rechtsubjekte des Privatrechts
(Zusammenfassung)
Auf die führenden Ideen und die Methodik des Privat
rechts übten im 19. sowie im 20. Jh. die Volkswirtschafts- 
wissenschaft und die Soziologie eine grofie Wirkung aus, 
was zur Theorie der wirtschaftlichen Analyse des Rechts 
führte, die zu einer der bedeutendsten geistigen Strömun- 
gen des Privatrechts wurde. Die Studie untersucht mit 
Hilfe rechtsgeschichtlicher Angaben, ob eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts im Spiegel des Gewohn- 
heitsrechts und einiger Kodifikationsereignisse im Privat- 
recht als Tabu zu behandeln sei. Der Begriff der juristi- 
schen Person ist auf den römischrechtlichen Begriff der 
Personen- und Vermögensvereinigungen zurückzuführen, 
aber dort wurde nicht die abstrakte juristische Person 
als privatrechtliches Rechtssubjekt betrachtet, sondern 
die jeweilige Gesamtheit der Körperschaft, die erst spa- 
ter als juristische Person bezeichnet wurde. Das spatere 
Weiterleben der römischrechtlichen Personenvereinigun- 
gen ist auch im europaischen Privat- und Handelsrecht 
zu beobachten. Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass die

Privatrechtswissenschaft nicht nur die theoretischen Fra- 
gen bezüglich natürlicher Personen, sondern auch die der 
Regelung ihrer Organisationen zu klaren hat. Um dogma- 
tische Unsicherheiten auszuraumen, wurde die juristische 
Rechtspersönlichkeit juristischer Personen des öffentli
chen Rechts als privatrechtliche Rechtspersönlichkeit an- 
erkannt, weil „juristische Person des öffentlichen Rechts“ 
nur eine Bezeichnung ist. In diesem Sinne gibt es die juris
tische Person des öffentlichen Rechts, aber es gibt keine 
getrennte juristische Rechtspersönlichkeit des öffentli
chen Rechts. Das ist nur ein Fachwort der Rechtswissen- 
schaft, und es bedeutet die Teilnahme einer juristischen 
Person an öffentlich-rechtlichen Rechtsverhaltnissen. Das 
Privatrecht wollte die Verwaltungsorgane im Laufe der 
Rechtsgeschichte durch Anerkennung juristischer Perso- 
nen des öffentlichen Rechts als Rechtssubjekte des Pri- 
vatrechts nicht dem öffentlichen Recht entziehen, sondern 
es schuf ihnen den Hintergrund zu ihrem Auftritt auf dem 
Warenmarkt.
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Bevezetés

A 19. század második felében több kísérlet is történt Ma
gyarországon a büntető eljárásjog szabályainak egységes 
kódexbe foglalására, de csak a század legvégén vezetett 
eredményre. Ezért is érdekes megvizsgálni, hogy az egyes 
területeken, városokban hogyan is zajlott a büntetőperes el
járás, miként került sor a per felvételére, és melyek voltak 
azok a bizonyítási eszközök, amelyek szerepet kaptak az 
ítélet meghozatalában. Röviden ismertetem a perek meg
indulásának folyamatát, az ebben szerepet játszó eljárási 
cselekményeket, és az alkalmazott bizonyítási eszközöket, 
valamint ezek jelentőségét Szeged bűnfenyítő törvénykezé
sében, felhasználva az 1861 és 1871 közötti időszak levél
tári iratainak áttekintésével szerzett tapasztalati tényeket.

A történeti háttér szempontjából mindenképpen meg 
kell jegyeznünk, hogy 1861 fordulópontot jelentett a bí
róság felépítésében, hiszen ezen év májusától visszaállí
tották az 1848 előtti igazságszolgáltatási struktúrát, illetve 
kiadták az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat. Az Or
szágbírói Értekezlet nagy reformot vitt véghez azzal, hogy 
érvényre juttatta a jogegyenlőség elvét, és a nemes és nem 
nemes elkövetők által elkövetett bűncselekmények elbírá
lása estében megszüntette a régi törvények szerint fennál
lott eljárásbeli különbségtételt. Ettől kezdve a büntetőper
ben az addig csak nemesek által élvezett szabadságok, a 
védelem és perorvoslatokra fennálló szabályok, mindenki 
által, rendi különbségtétel nélkül voltak igénybe vehetők. 
Perrendtartási szempontból a sommás büntetőeljárás lett 
a mindenkivel szemben alkalmazandó, csak főbenjáró és 
bonyolultabb perekben marad meg az írásbeli per, de a 
fellebbvitel használatát megszorítás nélkül megengedték 
a sommás perben is.1 Ezenkívül eltekinthettek a sommás 
eljárás szabálya alól akkor is, ha a vádlott maga kérte az 
írásbeli tárgyalást, és ezt a kérést a bíróság is alaposnak ta
lálta.2 „A magyar büntető törvények és törvényes gyakor
lat, az osztrák büntető törvénynél szelídebbek levén, azok 
szerént lesznek a magyar törvények visszaállítása előtt el
követett büntettek és kihágások is elitélendök.”3

Masa Gabriella

A büntetőeljárás 
megindítása és a 
bizonyítási eszközök 
Szeged bűnfenyítő 
törvényszékének ítélkezési 
gyakorlatában, 1861 és 
1871 között

A büntetőeljárás megindítása és az ezt 
kísérő eljárási cselekmények
A büntetőeljárás vegyes rendszerű volt. Alakszerűségi 
szempontból két formája létezett ebben az időben: az írás
beli és a kisebb jelentőségű pereknél alkalmazott gyorsabb, 
szóbeli vagy sommás per. A büntetőper kezdeti vizsgálati 
(instructio, inquisitio criminalis) szakaszában történt meg 
a nyomozás és a perhez szükséges adatok egybegyűjtése. 
Az elővizsgálatot a szolgabírók, esküdtek vagy az esetek 
nagy részében a tiszti ügyészek végezték. A királyi tábla 
előtti ügyekben pedig a királyi ügyészség indította el az 
eljárást. Amennyiben egy adott bűnesettel kapcsolatosan 
bejelentés érkezett, a vizsgálatot el kellett indítani. Az elő- 
vizsgálati cselekmények közé tartozott a szemle, a vádlott 
kihallgatása, levelek és irományok átvizsgálása.4 Jegyző
könyvet készítettek minden ügyfolyamatról, amelyben 
minden körülményt rögzítettek, s mely dokumentumot a 
vizsgálat lezártával az ügyészségnek küldtek meg.5
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