
A  SZEMÉLYI JOG AZ ÚJ OLASZ 
MAGÁNJGOI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

Az egyes korszakok világnézeti és bölcseleti felfogását általában ki 
lehet elemezni törvényeinek szelleméből, amelyen keresztül voltakép a 
világnézeti és bölcseleti felfogás irányítja és vezeti a pozitív jog lépéseit 
a gyakorlati igények vonalán ebben vagy abban az irányban. A pozitív 
jog szabályozásában ezenfelül megtalálhatók azok a kritériumok, ismér
vek, amelyek alapján a szabályozás belső felépítése, jogtudományi proble
matikája vizsgálat alá vonható. Ezen az úton megismerhetővé válnak 
azok az anyagi szempontok, amelyeket a pozitív jog a szabályozás terén 
figyelembe vett s amennyiben ezek egymással szemben állanak, azokat 
egymással megfelelően összhangba is hozott.

A pozitív jogi szabályozás azonban igen gyakran oly indítékokkal 
is szoros összefüggésben áll, melyek az adott szabályozás ismérveiből 
nem mindig vagy nem tisztán elemezhetők ki ; melyek mint gyökerek a 
megelőző időszakokba, a talán el is felejtett múltba nyúlnak vissza. 
Ezek nem szükségképpen tűnnek ki magából a pozitív jogi szabályozás 
anyagából, mert a történeti előzményekre, a szabályozás szükségességé
nek kiindulópontjára, előfeltételére, közvetlen okaira, tehát alaki szem
pontokra vonatkoznak. Viszont ezeknek ismerete alapvetően járulhat 
a pozitív jogi szabályozás mélyebb megismeréséhez és megértéséhez.

Erre való tekintettel és figyelemmel arra, hogy az új olasz magán
jogi törvénykönyv elkészülésénél az alaki szempontok jelentős szerepet 
játszottak és játszanak — az új olasz magánjogi kódex I. könyvének,
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vagyis a személyi jogról szóló résznek anyagi vonatkozású vizsgálata előtt 
célszerűnek látszik az alaki szempontok rövid érintése és felelevenítése.

*

A ma még részben érvényben lévő régi olasz magánjogi kódexet
II. Viktor Emánuel király 1865-ben, Olaszország akkori fővárosában, 
Firenzében a június 25-i törvénnyel szentesítette és a törvénykönyv 
1866. január i-én lépett érvénybe.1 Ezidőtájt a politikailag még nem 
egységes Itáliában a következő kódexek voltak érvényben : az 1811. évi 
Osztrák kódex, az 1819. évi K ét Szicíliai kódex, az 1837. évi Albertin 
kódex, az 1841. évi Estei kódex és az 1820. évi Pármai kódex. Az 1865. 
évi olasz kódex az 1804. évi Napoleon kódexet vette mintául, annak 
felépítését, szellemét, világnézeti felfogását, azonfelül beosztását nagyban 
és egészben, egy-két kisebb eltéréstől eltekintve, magáévá tette ; sőt 
vannak szakaszok, amelyek szószerinti fordítással kerültek át az 1865. 
évi olasz kódexbe.4

E  törvénykönyv ily módon, bár kodifikátorai önállóságukat bizonyos 
vonatkozásokban megőrizték és az egyes szabályozások részletei tekin
tetében az itáliai követelményeket messzemenően figyelembe vették — az 
idegenből behozott minta következményeit nem kerülhette el. A  törvény
erőre emelkedett kódex ugyanis rövid idő múlva a legkülönbözőbb szem
pontokból a kritika központjába került. Vita tárgyává tették a kódex 
felépítésében és egyetemi tanításában követett rendszert, de támadták 
a francia hatás folytán bevett módszert és elveket is.

Az 1880-as évek elgondolása kifogásolta,3 hogy a polgári jog a jövő 
kikerülhetetlen átalakulásait változatlanul akarja keresztül élni és az 
evolúciós irány a polgárjog terén az elkerülhetetlen alapvető átalakulás 
szükségességét hirdette. Szerintük (1885-ben) már késő volt arra, hogy 
a régi kódexet újra rendezzék, de nem érkezett el az ideje még annak, 
hogy új kódexet csináljanak; viszont nem lehet szó egyszerű revideálás- 
ról, néhány módosításról a forma, az intézmény és a rendelkezések tekin
tetében, mert alapvetően kell megváltoztatni a magánjogi kódex szer
kezetét. Az individualisztikus periódus, melynek hatása alatt az 1865. 
évi kódex szabályi készültek, szerintük befejeződöttnek látszik s helyét 
lassan a szocialitás periódusának adja át. Az individualisztikus periódus 
elérte a fejlődés legmagasabb fokát akkor, amikor diadalra vitte az

1 G. Sarredo : Codice Civile Italiano. A törvényes öröklés az új olasz magánjogi
Firenze 1871. kódextervezetben. Budapest, 1938.

3 A. Solmi: L ’idea fascista nel nuovo 3 E. Cimbali: Lo stúdió dél dir. civ.
Cod. Civ. Roma, 1940. p. 22. —  Ibrányi I.: ecc. Roma, 1881. p. 23.
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individualizmus elvét, amely szerint az egyén a polgári jogok, a javak 
feletti szabad rendelkezés, az abszolút szabadság teljes alanya, függet
lenül a nemzeti köteléktől. Ma azonban már számot kell vetni azzal, 
hogy az az egyén, aki a jogok abszolút alanya, a társadalom testének 
éppúgy szerves része, mint a tőle különálló többi egyén s hogy a társa
dalomnak funkciója van, mint az egyénnek s éppúgy élő és reális alanya 
a jognak, mint az egyén. Minthogy pedig az érvényben lévő kódexek csak 
a pusztán individuális jogviszonyok többféleségének szabályozására 
törekszenek, éppen ezért mindinkább alkalmatlanná válnak a modern 
idők megváltozott követelményeire, amikor az élet és a cselekvés köz
pontja az egyéni egységből kikapcsolódva fokozatosan a szociális egység 
felé halad. Mindezek alapján minden olyan revíziós törekvés, mely a 
kódexet nem belsőleg kívánja újraépíteni, meddő munka.

Arra a primitív korszakra ugyanis, amelyben az egyént teljesen 
felszívta a közösség — az egyén teljes emancipációjának korszaka 
következett. Ezt a korszakot viszont az egyéni és szociális elem közötti 
kiegyezés és reintegrálódás korszakának kell követnie.

Ennek az iránynak főképviselője volt Cimbali, aki ezeket az elveket 
az 1885-ben megjelent főmunkájában 4 fejtette ki s mindenütt erős 
visszhangot k e lte tt; bár 1887-ben váratlanul meghalt, munkája 7 év 
alatt három kiadást ért el és 1906-ban megjelent a negyedik kiadás is .5

Az 1906. év szeptember 10. napján Gallo, akkori igazságúgyminiszter,
III. Viktor Emánuel királynak a magánjog reformjára vonatkozólag 
terjedelmes indokolással tervezetet nyújtott be.6 Gallo miniszter a ter
vezet indokolásában többek közt a következőket mondta: «A jelen
század elején jogszabályalkotás tekintetében az összes civilizált országok 
kritikus órákon mentek át. Az új politikai gondolat, a termelés technikájá
ban a tudomány különféle alkalmazása, a nagyipar, a demokratikus 
eszmék terjedése, a magasabb szellemi színvonal, az általános érdekek 
élénkebb és szélesebbkörű felismerése a részletkérdésekben, az igazság és 
a szolidaritás érzése mint új tényezők a régi törvényhozás öreg épületét 
megrepedeztették és az életet szabályozó normákban új intuíciók és új 
kutatások szükségét teremtették meg. Míg a tudomány és a gazdasági 
élet fejlődése új horizontokat nyit meg szemünk előtt, a törvényhozás 
mozdulatlansága azt jelentené, hogy a jogi szabályozás terén az élet 
valóságait nem akarják figyelembe venni. Bármilyen nagy legyen is a

4 E. Cimbali: La nuova fase dél dir. civ. 6 Relazione dél Ministro di Grazia e
Bei rapporti ecc. Torino 1885. Giustizia al Re. Supplemento al No. 37

5 L ’influenza di E. Cimbali sulla riíorma dél Bollettino di Grazia e Giustizia e dei
dél dir. priv. Torino 1907. Culti dél 15 IX. 1906.
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probléma nehézsége, az előtte való megállás a tehetetlenség szánalmas 
bevallása lenne.

A magánjog alapvető szellemén néhány változtatásra van szükség — 
mondja tovább az indokolás. íg y  a tulajdon intézménye abban a 
formájában, mely semmi vagy csak kevés tekintettel van a tulajdon 
társadalmi funkciójára és feladataira, a régi jogi felfogás tévedése és 
ezzel együtt az élet téves értelmezése is. A családjog terén figyelembe 
kell venni, hogy az egyes vonatkozó intézményekben a nő helyzete mily 
különböző módon értékelhető. Vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy vájjon 
a nőnek alanyi cselekvőképesség-nélküliségét nem kell-e megszüntetni 
s nem kellene-e a férji felhatalmazást a tárgyi alapon korlátozott cselekvő- 
képességgel helyettesíteni. Szükség lenne a hozomány nagyobb biztosí
tására, mert a gyakorlatban igen sűrűn előfordul annak elvonása; a gyer
mekek szempontjából a házassági különélés pontosabb szabályozása, a 
csecsemők és kiskorúak hatásosabb védelme mind oly nagy fontosságúak, 
amelyek elől nem lehet kitérni a nélkül, hogy súlyos zavarok ne támad
janak. A természetes gyermek tekintetében ugyancsak meg kell oldani az 
atyasági kereset kérdését, mely a gyermek jogainak érdekében a társa
dalmi erkölcs preventív biztosítéka és a felelősség helyes következménye*.

Gallo miniszter e tervezete alapján III. Viktor Emánuel király 
dekrétummal a magánjog általános reformjára külön királyi bizottságot 
állított fel s e bizottság felállítását a Cimbali által kezdeményezett reform- 
törekvés közvetlen eredményének tekintették.

A  reform előkészítésére alakult királyi bizottság megkezdett nehéz 
és nagy munkáját megakasztotta az az 1915. évi háború és az utána 
bekövetkezett események.

A fasizmus, miután 1922-ben III. Viktor Emánuel király megbízása 
alapján a kormányhatalmat átvette, erős kézzel karolta fel a kodifikáció 
munkáját és ez a munka szükségkép irányult azokra a kérdésekre, ame
lyeknek az állami, gazdasági és társadalmi téren való megoldását a fasiz
mus célul kitűzte. Végeredményben azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt, hogy a Napoleon-kódex a francia forradalom atmoszférájában 
született, alkotói ennek hatása alól nem tudták felszabadítani m agukat; 
ennélfogva megtalálhatók a rendelkezésekben a francia forradalmat 
megelőző kor feudalizmusának és abszolutizmusának természetszerű 
visszahatásai, melyek nagyon érthetően az egyént és a szabadságjogokat 
mindenek fölé helyezték. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy mind 
a Napoleon-kódex, mint pedig az 1865. évi olasz kódex lényegi alapja 
nem a francia kodifikátorok munkájának eredménye, mert minden 
újítás mellett megmaradt alapnak az a római jog, mely bebizonyította
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azt, hogy alkalmas arra, hogy az emberiség különböző korszakaiban a 
polgári élet különböző viszonyainak szabályozásánál kiindulópontul 
szolgáljon.

A továbbiak során a királyi bizottság keretén belül az 1923. december 
30-i törvény albizottságot nevezett ki azzal a feladattal, hogy az általános 
magánjogi kódex reformját előkészítse és az J925. december 24-i törvény 
a bizottságot felhatalmazta arra, hogy a kódex egyes könyveit és címeit külön- 
külön is bemutathassa.

Ily előzmények után előbb Vittorio Scialoia, majd Mariano d ’Amelio 
elnök irányítása mellett a személy jogról szóló rész tervezetét a bizottság 
1931-re készítette el.7 E  tervezetet észrevételezésre megküldték a semmítő- 
széknek, a fellebbviteli bíróságoknak, az államtanácsnak, az egyetemek
nek, az ügyvédi és ügyészi szervezeteknek ; a beérkezett észrevételeket 
négy kötetben közzétették, 8 Az észrevételek külön bizottság elé kerültek, 
mely Solmi akkori igazságügyminiszter személyes elnöklete alatt vette 
tárgyalás alá az észrevételek összes pontjait s azok alapján említésre- 
méltó módosítások és új szempontok kerültek a tervezet szövegébe. Ily 
módon 1936-ra elkészült a személyjogról szóló I. könyv végleges tervezet
szövege.9 E szöveget azután a parlament vette tárgyalás alá, mely szintén 
végzett módosításokat mind elvi és rendszerbeli, mind pedig technikai 
szempontból. Az így letárgyalt szöveget az 1938. december 12-i törvény 
1030. július hó 1. napjával mint az új olasz magánjogi törvénykönyv 
I. könyvét léptette életbe.10 #

Az alaki szempontok után nézzük az anyagi vonatkozásokat.
Az anyagi problematika vizsgálatánál felmerülő első kérdés az, hogy 

mi az, ami a személy jog elnevezés alatt szabályozás alá vonható, mi is a 
személyi jog. A  személyi jog a személyiséghez, annak létezéséhez, adott
ságaihoz, természetéhez közvetlenül kapcsolódó kérdések oly szabályo
zása, mely magára a személyre hat k i ; szemben pl. az öröklési joggal, 
mely a magántulajdonban álló javaknak oly tulajdonjogi szabályozása, 
melynek hatálya a tulajdonos halála után áll be, tehát a szabályozás a 
tulajdonoson kívül álló személyeket, az örökösöket érinti.

7 Commissione Reale per la riforma dei 9 Ministero di Grazia e Giustizia —
Codici. Codice Civile, Libro, Primo, Pro- Codice Civile Libro Primo. Progetto
gettó e Relazione. Roma 1931. definitivo e relazione dél Guardasigilli on.

8 Ministero di Grazia e Giustizia —  Solmi. Roma 1936.
Lavori preparatori per la riforma dél 10 Codice Civile, Libro Primo. Con la
codice civile. —  Osservazioni e proposte relazione Ministeriale a Sua Maestá il Re
sül progetto dél Libro I. Roma, 1933—  Imperatore Roma, 1938.
1934 '
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A  személyi jogban tehát szabályozandó az a terület, mely a közvetlen 
kapcsolat útján a személyiséget érinti — a személyiséggel pedig csak az 
élő ember, a fizikai személy bír, valamint a jogi személy, melynek cselekvő- 
képességét fizikai személy gyakorolja.

Második kérdés az, hogy milyen legyen ez a szabályozás, abban mily 
szempontoknak kell érvényesülniük. Természetes, hogy e tekintetben 
elsősorban maga a személy irányadó; a személynek azonban meg kell 
születnie, hogy a földi élet részesévé váljék és a meghatározott, önálló 
cél hordozója legyen, amit a földi világ berendezkedettsége minden egyes 
személynél külön-külön, látható tényekkel ismer e l : feljegyzik születésé
nek időpontját, megkülönböztető nevet adnak.

Az egyén a megszületés tényével belekapcsolódik a családba és a 
családon keresztül a közösségbe, amelybe a család tartozik ; azok rend
jében meghatározott helyet foglal el — a céljai eléréséhez szükséges 
eszközök megszerzésére pedig a megszületés pillanatával képességet szerez 
(a megszületés előtt ily képesség reményében bizonyos jogokat tartanak 
fenn számára), melynek értelmében mint a közösségbe kapcsolódott 
egyén meghatározott viszonyba kerülhet a közösség többi tagjaival (jog
képesség).

Az ember azonban természeti adottságánál fogva bizonyos korig 
önmagat ehetetlen s így e viszonyok létrehozásában egy ideig saját maga 
nem tevékenykedhetik, hanem csak meghatározott kor elérése után, 
addig ezt helyette másoknak kell elvégezniük (cselekvőképesség).

Tehát a személyjog szabályozásánál nélkülözhetetlen szempontot 
képvisel az egyénen kívül a család és a közösség is.

A  megszületés ténye, mely a személyt a családhoz és a családon 
keresztül a közösséghez kapcsolja, egyben meghatározza az egyén szár
mazását is ; ez lehet a pozitív jog előírásának megfelelő, vagyis törvényes 
és lehet azzal ellenkező, vagyis csak a természet rendje szerint való, azaz 
természetes. Az idevonatkozó szabályozás iránytűje az erkölcsi felfogáson 
nyugszik, melynek meg kell védenie a törvényes családot a közösség 
érdekében, de nem szabad kegyetlennek lennie azokkal szemben, akik 
voltakép ártatlanok — és nem szabad oly mértékben engedékenynek 
lennie, mely az erkölcsöt kezdheti ki.

A  család megalapozza az atyai hatalmat, melynek védő és irányító 
segítsége a gyermek számára nélkülözhetetlen. Az atyai hatalom tagadása 
elvezet a család tagadásához és azon keresztül a közösség téves magyará
zásához.

De a család alapítja meg a rokonságot is, mely jelentős szerepet 
játszik erkölcsi, anyagi és eugenikai síkon.
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Végeredményben a család alapítja meg a lakóhelyet és a tartózkodási 
helyet is, mely az ember természete folytán szükséges és amelyhez jogi 
hatások is fűződnek.

A gyermek bizonyos kor elérése, szellemi és testi érettség megszer
zése után a természet adottsága folytán új családot akar alapítani, 
tehát szükséges ennek a kérdésnek a szabályozása is. A  család megalapí
tásának kérdése : a házasság. A  házasságjogon keresztül a családról 
alkotott szemlélet jut kifejezésre. A  házasság a családért van, ez pedig 
az egységet és állandóságot kívánja meg, mely a felbonthatatlanság 
elvében fejeződik ki. A  felbonthatatlanság elve gyakorlati téren proble
matikus következményeket vetett f e l : vagy tartom a család érdekében a 
felbonthatatlanság elvét, mely kifejleszti a házasságkötés körüli nagyobb 
megfontoltságot, de ugyanakkor számolok a természetes gyermekek 
számának emelkedésével is, vagy tartom az egyén érdekében a felbontható
ság elvét, de ugyanakkor számolok az ugyan több apával és több anyával 
rendelkező, a család lényegét és értelmét azonban csak papiroson ismerő 
gyermekek számát, ami a végső fokon, az erkölccsel is szembe kerülve, a 
családot ássa alá, a közösség alapját kezdi ki és nem bizotosít a termé
szetes gyermekek számának növekedése ellen. A felbonthatatlanság elve 
alapján az egyén a másik házastárs halálával nyeri vissza szabadságát, 
mert csak így szűnik meg az a viszony, melyet szabad akaratából a lk o to tt; 
a felbonthatóság elve alapján a házastársak visszanyerhetik szabadsá
gukat közös megegyezéssel is, alapíthatnak újabb és újabb családot; 
a kérdés csupán az, hogy milyenek lesznek az ilyen családok s a házasság, 
a magasabb erkölcsi tartalmat elvesztve, nem süllyed-e le a felek között 
kötött egyszerű jogügylet színvonalára? S ha igen, ennek az erkölcsre, a 
családra, a közösségre milyen kihatása mutatkozik.

A  családalapításnak, a házasságnak természetes célja : a gyermek. 
A  természet azonban olykor nem teszi lehetővé ennek a célnak elérését. 
A  pozitív jog itt segítséget ad az örökbefogadás intézményével, amikor 
valakit ugyanazokkal a jogokkal ruház fel, mintha természet szerint 
is a családból származó lenne.

A családban élőket jellemzi az együttlét, mely megszűnhet a halál 
útján. Az együttlét azonban megszűnhet oly módon is, hogy az adott 
személy eltávozik és nem tér vissza. A  családi kapcsolatok és a létre
hozott jogviszonyok fennállanak, de azok aktivitása megáll, mert tartó
san hiányzik azok alanya. A  tartós és indokolatlan távoliét a halál be
következését valószínűvé teheti, de közvetlenül nem igazolja. Az ily  
kétes helyzet megszüntetése nemcsak a család, annak tagjai, hanem a 
közösség szempontjából is — melybe az egyén és a család beletartozik —
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jelentős érdeket képvisel. Ennek szolgálatában áll a távoliét és a holtnak- 
nyilvánítás szabályozása.

Az, aki meghalt, vagy akit holttányilvánltottak, a családban élők 
közösségéből kiesik, jogokat nem gyakorol többé ; viszont lehetett az illető 
személy családapa, lehetett atyai hatalma gyermekek felett, akik e ha
talmat igénylik, mert arra szükségük van. Az atyai hatalmat, a családot 
nélkülöző ily gyermekek segítségére s ie t : a közösség, melybe a család 
tartozik és pedig a gyámság, a nagykorúsítás intézményével, a család
tól megfosztott gyermekek gondozásával, a gyermekkéfogadás szabályo
zásával, minthogy érdeke és feladata az ily esetekben való gondoskodás.

Az egyén meghatározott életkor elérése után ügyeit önmaga intéz
heti. Viszont lehetnek oly személyek is, akik egyéni természetüknél 
fogva az általánosan megállapított életkor elérése után betegség vagy 
más ok miatt nem rendelkeznek oly érettséggel vagy képességgel, hogy 
ügyeiket önállóan intézhessék ; ezek segítséget igényelnek. A  közösség 
ezekről is gondoskodik a gondnokság és a kiskorúságmeghosszabbítás 
intézményével, rendelvén melléjük valakit* aki rájuk vigyáz és ügyeiket 
intézi.

A  család alapja ér értelme az egymáson segítés gondolatában is ki
fejezésre jut, mely a szűkebb értelemben vett család kereteit is túllépi 
és érinti a közelebbi rokonokat is. Az egymáson segítés a családi közösség 
vonalán végeredményben erkölcsi természetű kötelezettség jellegével 
bír, de annak anyagi természetű vonatkozása nem mindig közömbös 
a közösségre nézve. Éppen ezért a pozitív jog ezt szabályozza és kimondja, 
hogy aki ebben a társadalmi, nemzeti közösségben él, mint férjnek, 
feleségnek, gyermeknek és közeli rokonnak ilyen és ilyen tartási kötele
zettsége van.

Végül mind az egyénnek, mind pedig a közösségnek érdekében áll, 
hogy az egyének személyiségével kapcsolatos elsőrendűen fontos tények 
pontosan feljegyeztessenek és azok adatai megőriztessenek.

A  fentiekből világosan kitűnik, hogy végeredményben az a kérdés, 
hogy milyen is legyen a személyi jog szabályozása — attól függ, hogy mit 
tartanak az egyénről, a családról, a közösségről, az állam ról; ezek 
céljáról és feladatairól s ezeknek egymásközötti viszonyáról. Ebben az 
irányban vallott felfogás visszatükrözik a személyi jogi szabályozás 
minden vonalán s annak alapvető irányítója.

A  személyi jogról szóló szabályozás ezenfelül külön jelleggel is bír, 
mert abból jellemzően domborodik ki valamely nemzet etnikai jellegé
nek különös adottsága ; a személyjogi szabályozás ismerete közelebb 
visz a fajiságból adódó sajátságok közvetlen megértéséhez és egyben
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egyéb más rendelkezések alaprúgóinak mélyebb megismeréséhez. Az egyes 
nemzetek népi jellege és karaktere szembetűnően jelentkezik a személy
jogról szóló szabályozás részleteiben és éppen ezért sajátságosán alapozza 
meg azt a felfogást, amelyet valam ely nemzet éppen népi adottságából 
Aés etnikai karakteréből kifolyólag az egyén és a közösség viszonyát 
lletően a saját természetét véve alapul önmaga számára alkotott.

*

Ezekután tegyük vizsgálat tárgyává nagy vonalakban az új olasz 
magánjogi törvénykönyv egyes címeit és nézzük, hogy az azokban fog
lalt rendelkezések, a rendelkezésekből kivilágló elvek mennyiben térnek 
el az 1865. évi olasz és az 1804. évi francia kódex vonatkozó rendelkezései
től és elveitől s mennyiben képviselnek ezekhez viszonyítva új irányt.

Az új kódex I. címe «A fizikai személyekről» elnevezést viseli és a 
kapcsolatos kérdéseket tíz §-ba foglalva szabályozza (1 — 10. §.) Az 1. §, 
mely az 1865. évi kódex 1. és 724. §-ában foglalt rendelkezéseket egye
síti, az első bekezdésben kimondja, hogy a jogképesség megszerzése a születés 
pillanatában áll be. Ez az első bekezdés nem tesz különböztetést olasz 
és külföldi között, hanem az általános jogelvet fejezi ki. A  külföldi meg
különböztetése az életbeléptető rendelkezések (Disposizioni sull’applica- 
zione delle leggi in generale) között található, ahol a 6. § kimondja, hogy 
a külföldi is élvezi a honpolgárt megillető polgári jogokat, amennyiben 
viszonosság áll fenn, kivéve a külön törvényekben foglalt eltérő rendel
kezéseket. Az 1. § második bekezdése szerint a méhmagzat javára törvé
nyesen elismert jogok megszerzése a születés bekövetkezésétől függ. 
A  méhmagzatra vonatkozó rendelkezés a régi kódexben a 724. §-al 
az öröklési szabályok között kapott h e ly e t; ennek és a jogképesség 
megszerzésére vonatkozó rendelkezésnek egyesítése megszüntette a tu laj
donképpen azonos természetű rendelkezések korábbi szétszórtságát. 
Ugyanezen §-ban a jogképesség megszerzésére vonatkozó szabályok után 
következik a fajproblámával előálló kérdés szabályozása is ; a harmadik 
bekezdés u. i. kimondja, hogy a jogképességnek valamely fajhoz való tar
tozásból származó korlátozását külön törvények állapítják meg. A  faji 
hovatartozás kérdése, mely kevéssé érdekli az egyént, ellenben nagy fon
tosságú a közösség szempontjából, különösen oly országban, mint Olasz
ország, ahol a gyarmatok bennszülöttei szintén állampolgárok és így a 
nemkívánatos faj keveredés veszélyei fokozottabbak — a személyjogi 
szabályozás egyéb vonalán is jelentkezik s a külön törvények alkalmas 
módon védelmezik a családot és a nemzetegészt a faji keveredésből 
származó veszélyek ellen.
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Az 1865. évi olasz kódex I. könyve szintén a személy jogról szól, 
az I. címe azonban, ellentétben az új kódexxel «Az állampolgárságról 
és a polgári jog élvezetéről* elnevezést v ise li; a rendelkezéseket tizenöt 
§ tartalmazza. Az 1. § a jogképességre nézve kimondja, hogy minden 
állampolgár polgárjogot élvez, ha attól büntető ítélet meg nem fosztotta. 
A  többi §-ban a születéssel való állampolgárságszerzés különböző eseteit 
tárgyalja.

Az 1804. évi Napoleon-kódex vonatkozó címében az idevágó kérdé
sek «A polgárjog élvezetéről és elvesztéséről* elnevezés alatt a 7. §-tól 
a 3Ő- §-ig két fejezetben nyertek szabályozást. A  7. § szerint a polgári 
jogok gyakorlása független az állampolgárságtól, melynek megszerzését 
az alkotmány törvények határozzák meg. E  jogelvből nyilvánvalóan 
következik, hogy polgárjogot lehet élvezni a nélkül, hogy valaki állam
polgár legyen, de nem lehet valaki állampolgár, hogy polgárjoga ne 
legyen. A  következő 8. § megerősíti ezt, mert kimondja, hogy minden 
francia polgárjogot élvez.

A  justinianusi törvényhozás a «De statu hominum» cím alatt azt 
mondja k i : Summa itaque divisio de jure personarum haec est, quod 
omnes homines aut liberi sunt aut servi. (Caius.) Továbbá : Qui in utero 
est perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur. — Imperator Titus 
Antonius rescripsit, non laedi statum liberorum — In multis nostri 
iuris articulis deterior est conditio foeminarum, quam masculorum.

A  justinianusi rendelkezések csoportosítását tekintve, az új olasz 
kódex — elhagyva a Napoleon-kódex rendszerét — visszatért a római 
jog beosztásához.

Etnikai szempont jut érvényre az új olasz kódex I. könyvének 2. §-ban 
foglalt szabályozásban, mely a nagykorúság elérését a huszonegyedik 
életév betöltésével állapítja meg. Az 1865. évi kódex 323. §-a, valamint 
a Napoleon-kódex 488. §-a szintén a huszonegyedik életévet, az osztrák 
kódex 21. §-« pedig a huszonnegyedik életévet mondja ki.

Amíg a nagykorúság elnyerésének a huszonegyedik életév be
töltésével történő szabályozása az etnikai karaktert tükrözi vissza, 
addig az új kódex 3. és 5. §-a az egyén és a közösség viszonyában vallott 
felfogást m utatja be.

A  3. § ugyanis kimondja, hogy a tizennyolcadik életévet betöltött 
kiskorú, amennyiben külön törvények alacsonyabb életkort nem álla
pítanak meg, önállóan köthet munkavállalási szerződést. E  rendelkezés
ből a fasiszta államnak a munkára vonatkozó felfogása jut kifejezésre ; 
s minthogy a fasiszta állam nemcsak megbecsüli, hanem meg is kívánja 
a közösség tagjaitól a képességnek megfelelő munkát, egyúttal megadja

250



a módot is arra, hogy a teljes cselekvőképességre megállapított életkor 
elérése előtt az arra alkalmas egyének munkájukat önállóan megkötött 
munkaszerződés útján végezhessék.

Az új kódex 5. §-a a saját test feletti rendelkezésre vonatkozó sza
bályozást tartalmazza. E  § kimondja, hogy a saját testről való minden 
olyan rendelkezés tilos, mely a fizikai épség állandó megcsonkítását 
okozza vagy egyébként ellenkezik a törvénnyel, a közrenddel és a jó
erkölccsel. Igen jellemző e § indokolása : A  saját test felett való oly 
rendelkezés megtiltása, mely a fizikai épség állandó megcsonkítását 
eredményezi, lényegében azt a normát fejezi ki, mely a joggal való vissza
élést akarja m egakadályozni; a fizikai épség ugyanis lényegi feltétel, 
mert elengedhetetlen, hogy az ember a családdal és a társadalommal 
szemben fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tegyen. 
E norma tehát azonos az erkölcsi és társadalmi követelmények védelmé
vel és megegyezik a közfelfogással, mely rokonszenvvel kíséri azt, aki 
személyes épségének megrövidítése nélkül, vérátömlesztéssel, bőrát
ültetéssel stb. másnak használ és elítéli az oly cselekményt, mellyel 
a fizikai képesség állandó csökkenése jár.

A  most említett 3. és 5. § rendelkezése sem az 1865. évi olasz, sem 
az 1804. évi Napoleon-kódexben nem talá lh ató ; a X IX . század indi
vidualizmusa abszolút szabadságot biztosított az egyén számára a saját 
test feletti rendelkezést illetően is. Viszont a római jog szerin t: Nemo 
membrorum suorum dominus esse videtur.

Az új olasz kódexnek a fizikai személyekről szóló része a továbbiak
ban a névhez, az álnévhez és a képmáshoz való jogot szabályozza ; az 
ezekre vonatkozó rendelkezés az 1865. évi kódexből szintén hiányzik.

Az új kódex 4. §-a az együttmeghalásra vonatkozó szabályokat 
tartalmazza és kimondja, hogy amikor valamilyen jogi hatály attól függ, 
hogy valaki túlélte-e a másikat és nem lehet megállapítani azt, hogy 
melyikük halt meg előbb, mindkettőjüket egy időben elhaltnak kell 
tekinteni. E  §-ban foglalt rendelkezésnek a definitív tervezetéhez fűzött 
indoklása rámutat arra, hogy e szabályozás eddig helytelenül az öröklési 
szabályok között szerepelt, holott e szabálynak általánosabb jelentősége 
van, amiért a fizikai személyekről szóló címbe került.

E  § megfelelő rendelkezése az 1865. évi kódex 924. §-ában van s 
lényegében ugyanazt a szabályozást tartalmazza, mint az új kódex
4. §-a. Az új kódex 4 §-ába foglalt rendelkezés, mint általános megálla
pítás, természetszerűleg nem zárja ki a halál bizonyításának lehetőségét, 
bár arról említést sem tesz. Az 1865 évi kódex 924 §-a ezt a lehetőséget 
megemlíti, tehát az új szöveg a régivel szemben egyszerűsítést tartalmaz.
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A  Napoleon-kódex a 720. §-ban — szintén az öröklésre vonatkozó 
szabályok között — tárgyalja az együttmeghalásra vonatkozó rendelke
zéseket és kimondja : ha több személyt viszonylagosan hívtak meg az 
öröklésre s egyik a másika előtt ugyanazon szerencsétlenségnél vesz
tette életét, a nélkül, hogy megállapítható lenne, melyikük halt meg 
előbb, a túlélés vélelmét a szerencsétlenség ténykörülményei, ezek hiányá
ban az életkor és a nem (genus) határozza meg. A  721. és 722. §-ban pedig 
a különböző életkor és nem kombinációja során felmerülhető esetekre 
ad irányítást.

Hasonlóan széleskörű intézkedést találunk a Justinianus-kódex 
szövegében is a «De donationibus inter vir et uxor — de rebus dubiis — 
de pactis dotalibus» cím alatt.

Az új olasz kódex I. könyvének II. címe a jogi személyekről szól 
és a vonatkozó rendelkezéseket három fejezet, a 11. §-tól a 40. §-ig huszon
kilenc §-ban tartalmazza. A jogi személyekre vonatkozó egységes szabályo
zás olymódon, ahogy ez az új kódex II. címében van, mind az 1865. évi 
kódexből, mind pedig az 1804. évi Napoleon-kódexből h ián yzik; a 
Napoleon-kódexben csak elszórtan egyes utalásokat lehet ta lá ln i; így 
az 542. § a közösségi javakról s z ó l; a 910. § a kórházak, valamely község 
szegényei vagy közhasznú vállalat javára élők között, vagy végrendelet 
útján tett rendelkezések érvényéről beszél; a 2121. § az állam, a község 
és közhasznú vállalat részére törvényes zálogjogot b izto sít; a 2227. § 
az államra, községekre, közvállalatokra nézve ugyanazokat a szabályokat 
állítja fel az egyes dolgok átruházhatatlansága tekintetében, mint a 
magánjogi személyekre.

Az 1865. évi olasz kódex 2. §-a kimondja, hogy a községeket, tarto
mányokat, a polgári és egyházi intézeteket és általában az összes erkölcsi 
testületeket, amennyiben azokat törvényesen elismerték, személyeknek 
kell tekinteni és azok polgárjogát élveznek a törvények és szokások 
szerint. A  további részletes intézkedések azonban szintén hiányzanak.

Az új kódex II. címe ezzel szemben részletes rendelkezéseket tartal
maz a jogi személyekre. Felmerült ugyan a kétely aziránt, hogy a részletes 
rendelkezések a magánjogi törvénykönyvbe felvétessenek és pedig azon 
az alapon, hogy a jogi személyek legnagyobb része vagy közjogi természetű 
vagy kereskedelmi társaság, e kételyek azonban eloszlottak, mert tény, 
hogy magánjogi társaságok vannak és erősen szaporodnak, másfelől, 
mert a fasizmus elvei szerint nélkülözhetetlen az ezekre vonatkozó pontos 
szabályozás, különben az állami felügyelet és ellenőrzés alól kicsúsznának.

Az új olasz kódex részletes intézkedéseket tartalmaz a törvényesen 
el nem ismert magánjogi egyesületekről, melyekre nézve eddig szabályo
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zás nem volt és a jogtudomány kénytelen volt bizonytalan, sokszor ellen
tétes konklúziókhoz fordulni.

Az egyesületek és társaságok törvényes elismerése, vagyis a kormány
engedély tekintetében kérdéssé vált, hogy vájjon az államhatalom az 
elismerés által a már meglévő és működő magánjogi társaság létezését 
egyszerűen tudomásul veszi-e, avagy az állami elismerés az egyesületnek 
jogi személyiséget ad. Az új kódex a 12. §-ban kifejezetten kimondja, 
hogy a magánjogi egyesületek a királyi rendelet útján történt elismeréssel 
jogi személyiséget nyernek. Ezzel a kódex nem tagadja meg annak lehető
ségét, hogy valamely magánjogi társaság működését fejtsen ki a királyi 
rendelettel történő elismerés előtt, sőt a 34. §-ban kimondja, hogy az el 
nem ismert egyesületek belső rendjét és igazgatását a tagok megállapo
dásai szabályozzák és hogy az ily egyesületeket hatósági eljárásban azok 
a személyek képviselik, akikre a megállapodás értelmében az elnökséget 
vagy az igazgatást bízták.

A  parlamenti bizottság tárgyalása során azt indítványozták, hogy 
az el nem ismert egyesületek belső rendjére és igazgatására vonatkozó 
megállapodásoknak is ugyanolyan jelentőséget kell adni, mint amilyen 
az elismert egyesületekre érvényes a szervezet, ügyvezetés, feloszlás 
és likvidáció szem pontjából; e javaslatot nem fogadták el, mert — 
mint a miniszteri indoklás kifejti — a 34. § rendelkezése szerint az el 
nem ismert egyesületek sokkal megszorítottabb helyzetben vannak, mint 
a jogi személyiséggel bíró, elismert egyesületek. Ugyanis az el nem 
ismert egyesületek viszonyában az egyesület tagjai nemcsak a közös 
alap határainak keretén belül felelősek, hanem ezenfelül felelősek mind
azok személyesen és egyetemlegesen, akik az el nem ismert egyesület 
nevében működést fejtettek ki. Ennélfogva a harmadik személy az el 
nem ismert egyesületekkel szemben jobban van biztosítva, mint az 
elismert egyesületek viszonyában és az el nem ismert egyesület hátrányo
sabb helyzetben van a jogi személyiséggel bíró elismert egyesülettel 
szemben. Ezenfelül helytelen lenne az elismert egyesületeket szabályozó 
normákat az el nem ismert egyesületek felé kiterjeszteni, mert ez a két 
különböző típus egyenlővé tételével járna és csökkentené az elismerés 
fontosságát, mely éppen abban áll, hogy az egyesület az elismerés által 
a jogi személy méltóságára emelkedik és így önálló jogalanyiságot kap. 
Egyébként pedig az el nem ismert egyesületnek is szükségképpen kell 
rendelkeznie megfelelő belső szabályzattal, mert különben nem lehet 
beszélni szervezett testületről.

A  35. § megállapítja az el nem ismert egyesületek közös alapját, mely 
a tagok hozzájárulásából stb. állhat, a 36. §-ban pedig kimondja, hogy a
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harmadik személy a közös alappal szemben érvényesítheti jogait s ezen
felül felelősséggel tartoznak személyesen és egyetemlegesen mindazok, 
akik az egyesület nevében és számlájára abban a vonatkozásban 
ügyködtek.

A  jogi személyek konstituciójának nyilvánossága, működésének 
ellenőrzése és végül a harmadik személy jogainak védelme céljából a 31. § 
előírja a jogi személyekről vezetett nyilvántartást. Figyelemmel arra, 
hogy a jogi személyek nyilvántartása a fent említett mind a három szem
pontból alapvető jelentőséget képvisel, a 31. § az utolsó bekezdésben 
kifejezetten kimondja, hogy az elismert társaságoknak ügyvezetői szemé
lyesen és egyetemlegesen felelnek, az intézménnyel együtt ,a nyilván
tartásba való bevezetés időpontja előtt vállalt kötelezettségekért.

Justinianus kódexe e tárgykörben a : «De legatis — De privilegis 
creditorum — De aquirenda vei amittenda possesionis — és a De episcopio 
et clericis» címek alatt tartalmaz rendelkezéseket.

Az 1938. évi új olasz kódex I. könyvének III. címe (41— 44. §) a 
lakóhelyre és a tartózkodási helyre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
A  41. § szerint valakinek a lakóhelye ott van, ahol ügyeinek vitelére és 
érdekeinek képviseletére főszékhelyet állapított meg. Tartózkodási helye 
viszont ott van, ahol szokásosan tartózkodik.

A z 1804. évi Napoleon-kódex a lakóhely és a tartózkodási hely 
között a törvényszövegben megkülönböztetést nem tett, hanem kimon
dotta, hogy bármelyik franciának lakóhelye polgári jogainak gyakorlására 
vonatkozóan ott van, ahol főszékhellyel rendelkezik. Ezzel a meghatározással 
nem vette tagadásba a tartózkodási hely lehetőségét, ellenben annak 
különösebb jelentőséget tulajdonítani nem kívánt s az azzal kapcso
latos jogkérdéseket a politikai jogok gyakorlására irányadó lakóhelyhez 
kötötte ; amennyiben pedig a tartózkodási hely a lakóhelytől külön
bözött, a tartózkodási helyet figyelembe nem vette.

Ezzel szemben az 1865. évi olasz kódex 16. §-a lakóhely és tartóz
kodási hely közötti különböztetést kifejezetten kimondta. Az olasz jogban 
a lakóhely és a tartózkodási hely közötti különböztetésnek etnikai és 
geográfiai háttere van, ezenfelül az olasz társadalmi élet sajátságaival 
van összefüggésben, pl. egész természetes dolog a római ügyvédek szá
mára, hogy külön irodát tartsanak fenn Milánóban, Nápolyban és Paler- 
móban, ugyanakkor pedig valamelyik, pl. a pisai vagy a turini egyetemen 
jogtanárok legyenek s egyidejűleg valamelyik jogi folyóirat felelős 
szerkesztői Turinban vagy Firenzében s ugyanakkor állandó lakóhelyük 
Rómában legyen, ahol azonban hetenként összesen csak két napot töl
tenek legfeljebb. Ugyanezt lehet megállapítani a mérnökökre is, akiknek
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azonban nemcsak Milánóban, Nápolyban és Palermóban, esetleg Cataniá- 
ban, hanem Tripoliban és Gondarban vagy Addis Abebában is van 
építési irodájuk. Ezek után elképzelhető, hogy az élénk kereskedelmi 
forgalommal rendelkező Itália kereskedői néprétege lakóhely és tartóz
kodási hely tekintetében mily problematikus kérdések alapját vetheti meg.

Mindezek ellenére, az új kódex 41. §-ának kodifikálása során az állandó 
királyi bizottságban már erős hangot képviselt az a felfogás, hogy a lakó
hely és tartózkodási hely közötti különböztetést meg kell szüntetni. 
A parlament elé terjesztett tervezet48. §-a meg is szüntette a megkülönböztetést 
és kimondta, hogy a lakóhely ott van, ahol valaki szokásosan tartóz
kodik. A  paragrafus indokolása pedig kifejtette, hogy azok a nehézségek, 
amelyek a királyi bizottság kebelében a két intézmény egyesítése tekin
tetében felmerültek, figyelemmel azokra a külön törvényekre, amelyek 
a lakóhely és tartózkodási hely között különbséget tesznek, nem kép
viselnek nagyobb jelentőséget, mert egyfelől a külön törvényeket is 
revízió alá lehet venni, átmeneti intézkedéssel pedig oly világos rendel
kezés hozható, amely a lakóhely új és egységes fogalommeghatározása 
útján az eddigi divergentiákat alapvetően megszünteti. Egyébként is a 
lakóhely és tartózkodási hely egyesítése a római tradíciókhoz való vissza
térést jelenti s egyben kiküszöböl minden kételyt és bizonytalanságot, 
mely nem ritkán adott okot komoly vitákra. A tervezet tehát egyedül a 
lakóhely terminológiáját tartotta még a személyek általános jogi székhelyé
nek megjelölésére és ezt azonosította azzal a hellyel, ahol a személy 
szokásosan tartózkodik.

Mindazonáltal az ú j kódex 41. §-a a parlamenti bizottság javaslatára 
fenntartotta a lakóhely és a tartózkodási hely közötti megkülönböz
tetést és visszaállította a tartózkodási hely intézményét. E  § indokolása 
megfontolás tárgyává teszi azt, hogy a lakóhely és a tartózkodási hely meg
különböztetése már százados tradíció és hosszú doktrinális kidolgozás 
eredménye. Nem kényszerű, hanem természetes megkülönböztetésről 
van szó, mert igen gyakori, hogy a személyek szokásos tartózkodási 
hellyel és székhellyel rendelkeznek más és más városokban ; ami pedig 
még könnyebbé és elérhetővé válik a modern élet feltételei között a fej
lődés és a közlekedési eszközök gyorsaságának figyelembevételével. E gy
ben kifejezte azt is, hogy a két fogalom egyesítése nem küszöbölte volna 
ki az abból származó gyakorlati alkalmatlanságokat.

Justinianus törvényhozása a: «De incolis — Ad municipalem et de 
incolis» tételek alatt rendelkezik a lakóhely tekintetében : Cives quidam 
origo, manumissio, allectio vei adoptio : incolas domicilium facit. — 
Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestazione. — Viris
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prudentibus piacúit duobus locis posse aliquem habere domicilium. — Sola 
domus possessio, quae in aliena civitate comparatur, domicilium non facit.

Az új kódex IV. címe (45— 71. §) a távoliét kérdését és a holtnak- 
nyilvánítást szabályozza. Az 1865. évi kódex csak a távoliét kérdését 
szabályozta és a holtnaknyilvánításra vonatkozóan rendelkezést nem 
tartalmazott. A  régi kódex ezt a hiányát volt hivatva kitölteni az 1919. 
évi augusztus 15-i törvény, mely a világháborúban eltűntekre vonatkozóan 
hozott be alkalmas intézkedéseket. Az e törvényben kifejtett és érvényre- 
jutott felfogásnak célszerű továbbépítése az új kódex 4. címének II. 
fejezetében foglalt szabályozás.

A  holtnaknyilvánítási eljárást az 1804. évi Napoleon-kódex sem 
ism eri; az I. könyv IV. címe csak a távoliét intézményét szabályozza.

A  távoliét intézményének ez az egyoldalú és a holtnaknyilvánításra 
ki nem terjeszkedő szabályozása gazdasági, demográfiai és családi vonat
kozásban mutatott fel káros visszahatást. Gazdasági szempontból káros a 
holtnaknyilvánítás lehetőségének hiánya azért, mert megakadályozza 
túlságosan hosszú ideig az anyagi javak forgalmát. Az 1865. évi kódex 
22. §-a ugyanis a vélelmezett távolléttől számítottan három, illetve hat 
folytatólagos év után megengedi az érdekeltek kérelmére a távollévőnek 
nyilvánítást. (A Napoleon-kódex 115. és 121. §-a négy, illetve tíz évet 
állapított meg erre.) A  távollévővé nyilvánításnak hatása a 26. § alapján 
az volt, h o g y  az érdekeltek a távollévőnek nyilvánítást kimondó ítélet 
második közzétételétől számított hat hónap eltelte után ideiglenes birtokba- 
bocsátást kérhettek. Az ideiglenes birtokbabocsátás azonban a 28. § 
alapján a birtokbabocsátott és örökösei részére csak a távollévő vagyoná
nak igazgatását, érdekeinek képviseletét és javai bevételének élvezetét 
biztosította megállapított határok között. Az ideiglenes birtokbabocsá- 
tással megkötött vagyon az érdekeltek végleges birtokába a 36. §  alapján 
csak akkor volt adható és így a megkötöttség alól csak akkor szabadult, ha a 
távoliét folytatódott a birtokbabocsátástól számított harminc évig, vagy 
ha a távollévő születésétől számítottan száz év telt el. ( A Napoleon-kódex 
129. §-ában határidők ugyanazok). Mindaddig pedig az  ideiglenes birtokba- 
bocsátásnak voltaképpen csak haszonélvezeti hatása van.

Demográfiai szempontból is erősen kifogásolható a holtnaknyilvá
nítás lehetőségének hiánya, mert megakadályozza a távollévő házastársá
nak esetleg megköthető ú j házasságát, mert távoliét esetében házasság fel
bontása nem mondható ki. De családi szempontból is súlyos következmé
nyekkel járt, mert az életnek megvannak a maga követelményei, melyek 
keresztülmennek a törvényen is, amikor ez nem veszi figyelembe azokat 
a szükségleteket, amelynek éppen szabályozására hivatott. íg y  volt ez
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ebben az esetben i s : ha a törvény nem adott módot a törvényes család 
alapítására, az élet kitaposta a maga útját s ez a törvénytelen családok 
elszaporodásához vezetett.

Mindezeket a hiányokat pótolta az új kódex, amikor a holtnaknyilvá- 
nítás kérdését a kor követelményeinek megfelelően szabályozta. Az új 
kódex nem mondja ki epxressis verbis, hogy a holtnaknyilvánítás a halál 
jogi hatását vonja maga után, hanem megállapítja azt, hogy amennyiben 
a holtnaknyilvánítást kimondó ítélet végrehajthatóvá válik, az érdekeltek 
végleges birtokbabocsátást, vagyonfelosztást kérhetnek, az ideiglenesen 
felfüggesztett jogok és kötelezettségek megszűnnek (61. §), a holtnak- 
nyilvánított után az örökség megnyílik és a házastárs új házasságot 
köthet (63. §). Ez utóbbinak nagy jelentősége van nemcsak abból a szem
pontból, hogy a házastárs új családot alapíthat és új törvényes gyermekek 
szülője lehet, hanem abból a szempontból is, amire a törvényhozónak 
gondolnia kell, t. i., hogy amikor a holtnaknyilvánított visszatér. Ez esetben 
a legkényesebb, legnehezebb kérdés, hogy mi történjék a második házas
sággal. E  kérdésről sok vita fo ly t ; — lényegében két család áll egymással 
szemben és pedig a holttányilvánított korábban megkötött és a holtnak
nyilvánítás után az életbenmaradt házastárs által utóbb kötött házasság
ból származó család. A  kérdés az, hogy melyik házasság erősebb, illetve 
melyik házasság kell, hogy engedjen a másiknak. Vannak okok, melyek 
az egyik, vannak okok, melyek a másik házasság fenntartását indokolnák. 
Az új olasz kódex a 66. §-ban a második házasságot nyilvánítja semmisnek, 
ha a holtnaknyilvánított visszatér, vagy életbenléte igazolást n y e r; 
mindazonáltal a semmisnek nyilvánított házasság magánjogi hatásait 
fenntartja. Egyben kimondja azt is, hogy a semmisséget nem lehet 
kimondani abban az esetben, ha a halál utóbb igazolást nyer, bár az 
igazolás szerint a halál későbbi időpontban következett be, mint az új 
házasság megkötése. E  § miniszteri indokolása az elvi szempontokat 
figyelembe véve kétségtelennek tartja, hogy a gyakorlati okok tanácsol
ják a távollévő házastársa részére az új házasság megkötését. Minthogy 
azonban a házasságot csak a halál szüntetheti meg, abban az esetben, 
ha a halál megállapítására vonatkozó intézkedések tévedésen alapulnak, 
a holtnaknyilvánított házastársának új házassága nem tartható fenn, 
mert a holttányilvánítás vélelme megdőlt. Igaz, hogy a második házasság
gal alapított új család a távollévő visszatérése és a második házasság 
megsemmisítése folytán szomorú helyzetbe k erü l; ugyanilyen a helyzet 
a házastársakra nézve érzelmi szempontból is, de kikerülhetetlen s erre- 
nézve segítség nem nyújtható ; viszont a második házasságból született 
gyermekekre a semmisség következményei nem terjednek ki, mert a
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törvény őket a magánjogi hatás alól kiveszi. Kellemetlenségek vannak, 
de ezek nem szolgáltatnak okot arra, hogy a házassági jog alapvető 
elvétől való eltérést indokolni lehessen. A  házasság felbonthatatlanságá- 
nak elve megköveteli, hogy a holttányilvánított fél házastársa által 
kötött új házasság megszűnjék, ha a holttányilvánított visszatér.

A  házasság felbonthatatlanságának ily maradéktalan keresztül
vitele az olasz jog alapvető elvének fenntartása és egyben az 1929. február 
11-i Lateráni Egyezmény tiszteletben tartása is.

Az új olasz kódex V. címe (72 — 76. § )  a rokonság és a sógorság kérdését 
szabályozza. E  cím a 75. §-ban a rokonság határa tekintetében azt mondja 
ki, hogy a törvény az oldalági rokonsági köteléket a hatodik fokon túl 
nem ismeri el, kivéve néhány külön megállapított esetet. E  rendelkezés 
az 1865. évi kódex 48. §-val kapcsolatban újítást tartalmaz, mert a régi 
kódex az oldalági rokoni kötelék határát a tizedik fokban állapította meg, 
megegyezően a Napoleon-kódex 755. §-ával. Az oldalági rokonsági fok 
kérdése gyakorlati szempontból az öröklési joghoz vezet át, ennek jelentő
ségével tehát itt a személyjog keretében foglalkozni nem időszerű, arra 
majd az öröklési jog kérdésének tárgyalásánál — amennyiben erre 
mód lesz — fogunk részletesen kitérni. E  helyütt csupán azt említjük meg, 
hogy az 1819. évi Két Szicíliai kódex (673. §) és az 1837. évi Albertin- 
kódex (941. §) az oldalági rokonsági fok határát a tizenkettedikfokban 
állapította meg, míg az Osztrák kódex (40—42 §) ily határmegállapítást 
nem ismer.

Az új olasz kódex VI. címe (7 7 — 228. § )  a házassági jogot öleli fel s 
annak minden részletére kiterjedő szabályozást ad. Az új kódex teljes 
mértékben fenntartja a házasság felbonthatatlanságának alapelvét. 
Nem érdektelen annak megemlítése, hogy az Olaszországban kötött 
házasságok a hivatalos statisztika megállapítása szerint g8’5%-ban 
egy házilag megkötött házasságok, melyeket a polgárjogi hatások megszer
zése céljából jegyeznek be az állami anyakönyvekbe.

Az etnikai karakter szerepét mutatja a házasságjog terén a 82. §-ban 
az életkorra megállapított határ. E  § szerint u. i. a férfi a tizenhatodik élet
évének és a nő a tizennegyedik életévének betöltése előtt házasságot 
nem köthet. A  király és a kijelölt hatóság azonban alapos okból felmentést 
adhat és a férfinak a tizennegyedik és a nőnek a tizenkettedik életév betöltése 
után a házasságkötést megengedheti.

Az 1865. évi kódex az 55. §-ban a férfi részére a tizennyolcadik, a nő 
részére a tizenötödik életévben állapította meg a korh atárt; — az 1929. 
május 2 j-i törvény ezt a férfi részére a tizenhatodik, a nő részére a tizen
negyedik életévre szállította le. Az 1865. évi kódex 68. §-a a felmentést
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a férfi tizennegyedik, a nő tizenkettedik életévének betöltése előtt nem 
engedi meg. Az életkor felemelésére volt javaslat és törekvés, a törvény 
indokolása azonban kimondta, hogy célszerűségi szempontból szükséges 
a fennálló szabályozás fenntartása, amelyet a Szentszékkel kötött konkor
dátum végrehajtási törvénye is tartalmaz és kívánatos, hogy e téren a 
polgári jogi szabályozás a kánon jogi szabályozással egyező legyen ; más
részt az életkor felemelésének gyakorlati jelentősége nincs, mert az olasz 
házasságok majdnem mind egyházi házasságok és mert a magasabb élet
kor alól felmentés mindig szerezhető.

A  Napoleon-kódex 144. §-a férfinál a tizennyolcadik, nőnél a tizen
ötödik évben mondta ki a korh atárt; viszont a 148. §-ban a házasság- 
kötéshez a férfi betöltött huszonötödik életéve és a nő betöltött huszonegyedik 
életéve előtt szülői hozzájárulást követel. A  szülői hozzájárulás elvét az 
1865. évi olasz kódex is átvette ; az új kódex azonban a szülői hozzájáru
lást csak a kiskorú részére, tehát a huszonegyedik életév előtt kívánja meg.

A házasság jog terén ú j szabályozást tartalmaz a 89. §, mely a fajkülönb
ségre és a nemzetiségi különbségre nézve kimondja, hogy a különböző fajhoz 
tartozó személyek közötti házasságkötést a külön törvényekben foglalt 
rendelkezések korlátozzák és hogy külön törvények határozzák meg 
azokat a feltételeket is, amelyek az olasz állampolgárok és a külföldiek 
házasságkötésénél irányadók.

A  házasság felbonthatatlanságának elvéből következik a 147. § 
rendelkezése, mely kifejezetten kimondja, hogy a házasságot csak a 
házastársak egyikének halála bontja fel. E  rendelkezés mellett a 148. § 
meghatározott esetekben megengedi a házastársak személyes különélését. 
Az 1865. évi kódex a 148. §-ban ugyancsak a felbonthatatlanság elve 
mellett foglal állást ; ezzel szemben a Napoleon-kódex 227. §-a a házasság 
felbonthatóságát, illetve megszűnését mondja ki a házastársak egyikének 
halála, törvényes szétválasztás és a házastársak egyikének civiljogi 
deminutióját kimondó büntetőítélet alapján.

Az új olasz kódex nagy gondot fordít a család anyagi helyzetének 
megszilárdítására. A  157. § kimondja, hogy a házastársak közötti vagyon
jogi jogviszonyt a felek megállapodása és a törvény szabályozzák. A  
törvény tehát a törvényes család vagyonjogi megalapozását a felek szabad 
akaratára bízza, amikor minden korlátozás nélkül megadja nekik a meg
állapodás lehetőségeit; e megállapodást azonban egyfelől szigorú alak- 
szerűséghez köti, másfelől külön törvényben ad oly célszerű szabályozást, 
amelyet a család vagyonjogi biztosításával a család felemelése és meg
erősítése érdekében elkerülhetetlenül szükségesnek tart. Az ily irányú 
intézkedések főképpen két vonatkozásban nyernek szembetűnő kifejezést.
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Az egyik a családi vagyonra vonatkozó szabályozás, a másik a hozomány 
alapítására és növelésére vonatkozó intézkedés.

A családi vagyon alapításának célja a kir. bizottsági tervezet indo
kolása szerint az, hogy a család részére oly vagyontömeget lehessen bizto
sítani, amelynek állagához ne nyúlhassanak azok sem, akik azt alapították 
vagy gyümölcseit élvezik és így minden rossz körülmény között mentő
övként álljon segítségére a bajba jutott családnak. E vagyon érinthetet- 
lensége azonban nem lehet annyira merev, hogy meggátolja azt, hogy a 
vagyonhoz hozzányúljanak akkor, amikor a család megmentése annak 
egész vagy részleges feláldozását követeli. Éppen ezért bizonyos körül
mények között ennek lehetősége fennáll.

A  családi vagyon intézménye az olasz jogban új. Általában kedvezően 
fogadták, de voltak oly szempontok is, amelyeket a családi vagyon intéz
ménye ellen felhoztak. Az egyik ellenvetés az volt, hogy a családi vagyon
nak a törvényhozásba való bevezetése az anyagi javak mozdulatlanná 
tételének egy módját valósítja meg és a javak feletti szabad rendelkezést 
akadályozza. Bár ez az aggodalom nagyjában helyes, mégis túlzásba 
esik, mert a családi vagyon alapítása önkéntes és a javak megkötöttsége 
sem örök, hanem ideiglenes. Amikor megszűnt az a cél, amelynek érdeké
ben megkötötték, a javak visszatérnek a szabad forgalomba.

A  másik ellenvetés szerint az új intézmény a javakat a hitelezők elől 
elvonja. Ennek az ellenvetésnek azonban csak annyiban van fontossága, 
hogy nyilvánvalóvá tette azt a szükségszerűséget, hogy a családi vagyon 
alapítása a legnagyobb nyilvánosság mellett történjék, úgyhogy a har
madik személy könnyűszerrel bizonyságot szerezhessen a család javai
nak jogi helyzetéről, ha azzal kapcsolatba lép.

Mindezekkel az ellenvetésekkel szemben az intézmény jelentős 
előnyt biztosít, amikor megadja a házastársaknak a módot arra, hogy 
alkalmas keretek között biztosítsák a család és elsősorban gyermekeik 
vagyoni helyzetét. Ennek felkarolása pedig nagy jelentőséget képvisel, 
ha a család felemelése és megerősítése a cél.

A  parlamenti bizottság részletes vita után elismerte annak célszerű
ségét, hogy a törvénykönyvbe a családi vagyon új intézménye bevezetést 
nyerjen. Megállapította, hogy a családi vagyon intézménye még a hozo
mánynál is jobban járul hozzá a család megerősítéséhez, mert a hozo
mány megszűnik a házasság megszűnésével, a családi vagyon pedig 
addig tart, amíg valamennyi gyermek nagykorúságát el nem érte.

A parlamenti bizottság tárgyalása során két javaslatot terjesztettek 
elő : az egyik a családi vagyon alapítását lehetővé kívánta tenni a házasság 
megszűnése esetében is a fennmaradt házastárs vagy a kiskorú gyermekek
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javára. E  javaslat azért nem nyert elfogadást, mint a miniszteri indokolás 
kifejti, mert családi vagyon alapítása a házasság megszűnése után nem 
volna elégségesen igazolható azzal a céllal, hogy a kiskorú gyermekek 
gazdasági védelmét szolgálja. Az intézmény ugyanis a keletkezőben lévő 
család vagyon helyzetét kívánja biztosítani, a gyermekek szükségletei
ről kíván gondoskodni, akiknek száma bizonyos előre meg nem határo
zott ideig ismeretlen. A  szülők egyikének vagy mindkettőjének halálával 
a család összetételére vonatkozó minden bizonytalanság megszűnik és 
ha vannak kiskorúak, azok közvetlenül is segíthetők.

A másik javaslat a feleségnek felhatalmazást kívánt adni arra, hogy 
hozományi javait családi vagyonná alakítsa át. Ennek megengedése 
azonban azt a hátrányt jelentené, hogy a javakat kétféle rendelkezés 
alá vetné ; és megváltoztatná azt az alapvető elvet, hogy a hozomány
ban kapott javaknak a házasság megszűnése pillanatában minden 
köteléktől szabaddá kell válniok ; ez pedig a családi vagyonná átala
kítással lehetővé nem válnék és a hozomány intézményét forgatná ki 
lényegéből.

A családi vagyon alapítását a 165. § meghatározott ingatlanokból 
vagy értékpapírokból engedi meg. E  § szerint a családi vagyon alapításá
val együttjár a javak elidegeníthetetlensége és a jövedelemnek a család 
javára való felhasználása. A  családi vagyon alapításának helye lehet a 
házasság tartama alatt is az egyik vagy mindkét házastárs részéről köz
okirat, vagy harmadik személy részéről közokirat vagy végrendelet útján.

A harmadik személyek jogai tekintetében a 165. § biztosítékot 
tartalmaz, amikor a családi vagyon alapítását közokirathoz k ö t i ; ez 
a biztosíték az ingatlanok tekintetében a 167. § értelmében odáig megy, 
hogy e minőség feljegyzését is kötelezővé te s z i; értékpapíroknál pedig 
a névre szólóvá átalakítás és a családi vagyon minőség feljegyzését 
írja elő, de megenged más alkalmas módot is a családi vagyon jellegének 
feltüntetésére.

Ugyancsak a 167. § kimondja, hogy a családi vagyon elidegeníthe
tetlensége nem hozható fel azok ellen a hitelezők ellen, akinek joga az 
okmány átírása vagy az értékpapírok megkötése előtt keletkezett. 
Amennyiben pedig a családi vagyont harmadik személy alapította, a 
családi vagyonból nem nyerhetnek kielégítést annak a házastársnak 
hitelezői, akire a javak tulajdona szállott; az alapító harmadik személy 
hitelezői pedig a családi vagyon alapítását megtámadhatják, ha ez 
jogaiknak csalárd megsértésével történt.

A családi vagyon tulajdona — amennyiben azt harmadik személy 
alapította és önmaga számára a tulajdonjogot nem tartotta fenn —
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azt a házastársat illeti, akit erre nézve az alapító okirat megjelölt, ennek 
hiányában pedig mind a két házas társat. A  tulajdonjoggal együtt jár 
a javak kezelésének joga is ; ha a tulajdonjogot a harmadik személy 
fenntartotta magának, a családi vagyon kezelésére a 171. § értelmében 
kijelölt házastárs vagy mind a két házastárs jogosult. Erre nézve egyéb
ként a haszonélvezőre megállapított jogok és kötelességek irányadók.

Biztosítás történt a 177. §-ban arra az esetre is, ha az alapító halálakor 
nyilvánvalóvá válik, hogy az alapítás meghaladja a javaknak azt a 
részét, amely felett az alapító az öröklési jogszabályok értelmében szaba
don rendelkezhetett; ebben az esetben u. i. a harmadik személy által 
alapított családi vagyon csökkentés alá esik.

A  családi vagyon célja az elidegeníthetetlenség elvének kimondása 
mellett az, hogy a javak gyümölcse a család anyagi létét biztosítsa. 
Előfordulhat azonban oly helyzet is, mely épp a család megmentése 
érdekében elkerülhetetlenné teszi a családi vagyonnak vagy egy részének 
feláldozását éppen a kitűzött cél érdekében. Ezért a 168. § a törény- 
széknek megadja a jogot, hogy a családi vagyon vagy egy részének el
idegenítését megengedhesse, amennyiben a család érdeke ezt kívánja.

A  családi vagyon cél vagyon, éppen ezért, amint az a cél megszűnt, 
amelyet szolgál, a családi vagyon ily minősége is megszűnik. Erről a 
173. § rendelkezik olyképpen, hogy kimondja, hogy a családi vagyon 
kötöttsége megszűnik a házasság megszűnésekor, ha gyermekek nincse
nek vagy ha ezek valamennyien elérték a nagykorúságot. Egyébként 
a családi vagyon kötöttsége az utolsó gyermek nagykorúságának eléré
séig tart.

A hozományra vonatkozó és a korábbi jogtól eltérő intézkedést a 
176. § tartalmazza, amely szerint hozományt alapíthat vagy a hozományt 
növelheti a házasság tartama alatt is akár a feleség, akár idegen, feltéve, 
hogy a már megkötött házassági szerződés feltételei nem változnak meg.

E  § újítása abban áll, hogy az 1865. évi olasz kódex a hozomány 
alapítását vagy növelését az 1391. §-ban a házasság tartama alatt a házas
társ részére nem tette lehetővé. A hozomány alapításának ily megkötése 
a Napoleon-kódex 1543. §-ában foglalt elv átvételéből származik, mely a 
házasság tartama alatt hozomány alapítását vagy növelését személyekre 
való tekintet nélkül megtiltotta. A  Napoleon-kódexnek ez a tilalma 
azonban nem áll összhangban a justinianusi törvényhozás elveivel. A  «De 
jure dotium» cím ugyanis kimondja, hogy : Dotis causa perpetua e s t ; 
to v á b b á : Reipublicae interest mulieres dotes habere, propter quas
nubere possint. — A  «De pactis dotalibus» cím pedig : Pacisci post 
nuptias, si nihil ante convenerit, licet.
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Ha a justinianusi törvényhozás most említett elveit figyelembe 
vesszük, világosan szembetűnik, hogy az új olasz törvényhozás a római 
jogi elvekhez tért vissza a Napoleon-kódex útjáról.

Az új kódex a továbbiakban a V II. cím alatt (229— 288. §) a szárma
zásra és pedig a törvényes és a törvénytelen származásra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. A  230. §-ban fenntartja változatlanul az 
1865. évi kódex 160. §-ának elvét, amely a törvényes származásra a 
180 napos, illetve 300 napos határidőt állapítja meg (a Napoleon-kódex 
312. §-a ugyanezeket a határidőket tartalmazza). Egyébiránt az új 
kódex a törvényes származásra vonatkozó szabályozás terén általában 
csak technikai jelentőségű újítást tartalmaz.

Ellenben elvi jelentőségű újításokat vezetett be a törvénytelen szárma
zás szabályozása terén. Az itt felmerülő problémák érthetően a legkénye
sebbek közé tartoznak. Egyfelől kiindulópont az, hogy a pozitív jog 
szabályozásainak a szülők részéről történt figyelmen kívül hagyása és 
áthágása folytán született gyermekek helyzete tekintetében bizonyos 
enyhítéseket vezessenek be azoknak érdekében, akik, mint általában 
mondani szokás, a bűn gyermekei, de akik a helyzetük miatt ártatlanok, 
mert ily származásukról nem tehetnek s ez akaratukon kívül jött létre. 
Másfelől azonban minden olyan törekvésnek, amely voltaképpen ártatlan 
gyermekek e helyzetét enyhíteni kívánja, alapvetően figyelembe kell 
vennie a törvényes család és származás integritásának megőrzésére és 
fenntartására vonatkozó elengedhetetlen szükségességet.

Az új kódex bizottsági tervezete világosan feltárta indokolásában 
az itt felmerülő nehézségeket. Ezért egyrészt óvakodott attól a veszély
től, hogy a túlzott pietas a házastársi kapcsolat szentségét megsebezze 
és hogy a törvényes család épületének integritását és szilárdságát meg
ingassa, amely az olasz társadalom erkölcsi és gazdasági rendjének alapja. 
Másrészt tekintetbe vette azt a magasabb érdeket, mely arra törekszik, 
hogy amennyire lehetséges, a megfelelő eszközök igénybevételével csök
kentse az ismeretlen szülőktől származó gyermekek tömegét, mely oly 
fájdalmasan járul hozzá a gyermekbetegségekhez, a halálozás növekedésé
hez, az önkéntes munkanélküliséghez, a kicsapongáshoz és a korai bűnö
zéshez — és törekszik arra, hogy mások botlásainak ártatlan áldozatai 
részére olyan jogi helyzetet teremtsen, mely nincsen ellentétben a vér 
kötelékével, az erkölccsel és az igazsággal. A  fasizmus törvényhozása 
különös gondot fordít arra, hogy hatásosan küzdjön az egyik legégetőbb 
társadalmi baj ellen, a nélkül azonban, hogy odáig menjen, hogy a tör
vénytelen gyermekeknek és anyjuknak kedvezményes helyzetet teremt
sen az erényes hitvesekkel, a szűkölködő özvegyekkel és a törvényes
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gyermekekkel szemben, ami igazságtalan lenne s ugyanakkor veszélyes 
melegágya az erkölcstelenségnek.

Az itt felmerülő probléma nehéz és súlyos voltát mutatja az, hogy 
az olasz törvényhozást már igen régtől fogva foglalkoztatta a kérdés 
kedvező és kielégítő megoldása. A  helyes megoldás kialakításánál fontos
ságot tulajdonított annak, hogy más országok ezirányú jogi szabályozá
sát vizsgálják és tanulmányozzák. Az új kódex bizottsági tervezetének 
indokolása azonban hangsúlyozta ily vonatkozásban az óvatosság szüksé
gességét az idegen törvényhozások által nyújtott példa követését illetően, 
mert az ily  szabályozás átvételénél különösen gondolni kell a szabályozás 
eredményének helyes megítélésére, amelyben valamely állam népeinek 
különleges lélektani, erkölcsi és gazdasági adottságai nagy szerepet 
játszanak s ezek alkalmasint különbözhetnek és alapvetően eltérhetnek 
más népek adottságaitól.

A z ú j kódex könnyítéseket tartalmaz a természetes gyermekek elismerését 
illetőleg; meghatározott esetekben megengedi a házasságtörésből származó 
gyermekek elismerését és megengedi az apasági keresetet. Az ily irányú 
intézkedésekben a fasizmus enyhítette azt a szigorúságot, amelyet az 
1865. évi kódex a Napoleon-kódex mintájára átvett s egyben biztosítani 
kívánta a gyermekeknek és a fiatalságnak a legteljesebb, legaktívabb 
és legszeretetteljesebb anyagi és erkölcsi segítséget, hogy kiirtsa az el
hagyott, vezetés és tanács nélkül maradt gyermekek társadalmi baját, 
hogy biztosítsa a fiatal nemzedék fizikai és szellemi fejlődését.

Az új kódex a 248. §-ban megengedi a természetes gyermek elisme
rését mind az apa, mind az anya részéről, de az ily elismerést az atya 
tizennyolcadik és az anya tizennegyedik életévének betöltéséhez köti, 
kivéve a házasságkötés esetét.

A  249. § viszont az egyeneságban rokonok, oldalági rokonok másod
fokig és egyenesági sógorok gyermekének elismerési lehetőséget csak 
akkor ad, ha azoknak a fogamzáskor a rokonság fennállásáról tudomásuk 
nem volt. A  250. § pedig a házasságtörésből született gyermek elismeré
sét csak annak a szülőnek részére teszi lehetővé, aki a fogamzás idejében 
nem élt házasságban.

A z önkéntes elismerésen felül — amelyre vonatkozó nyilatkozatot a 
252. § különösebb alakszerűséghez nem köti és amelynek hatása csak az 
elismerő szülővel szemben áll fenn, akit atyai hatalom illet meg a törvé
nyes haszonélvezet nélkül (258. §) — az új kódex a 267. §-ban meg
állapítja azokat az eseteket is, amikor a természetes apaság bírói meg
állapításának helye lehet (pl. ha az anya és a vélelmezett atya a fogamzás 
idején közismerten mint házastársak együttéltek, ha az apaság polgári
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vagy büntető ítéletből közvetve kitűnik stb.). Mindazonáltal a természe
tes apaság vagy anyaság bírói megállapítására vonatkozó eljárás a 272. 
§ értelmében csak akkor tehető folyamatba, ha arról az érdekeltek kérelme 
alapján a törvényszék előzetes eljárásban döntött és azt engedélyezte.

Ezenkívül az új kódex megengedi a 278. §-ban a természetes gyerme
kek törvényesítését utólagos házasságkötés vagy királyi rendelet útján.

Az új olasz kódexnek az örökbefogadásról szóló V III . címében (289— 
312. §) nevezetes újítás, hogy — szemben az 1865. évi kódex 106. §-ával, 
mely a kiskorú örökbefogadását a tizennyolcadik év betöltése előtt 
nem engedélyezte — megengedi az örökbefogadást az örökbefogadandó 
életkorától függetlenül (289. §), csupán a tizennyolcadik éven aluli kis
korú törvényes képviselőjének hozzájárulását köti ki.

Az örökbefogadandó tizennyolc éves korhatára a Napoleon-kódex 
346. §-ának átvételéből származik, mely semmi körülmények között 
sem engedte meg az örökbefogadást az örökbefogadandó nagykorú
sága előtt.

A justinianusi törvényhozás az örökbefogadást nem kötötte az örökbe
fogadandó részéről életkorhoz, tehát az új olasz törvénykönyv ebben 
a vonatkozásban is visszatért a római jog elvéhez.

Az örökbefogadás anyagában természetszerűen új rendelkezés vált 
szükségessé a fajvédelem elvéből kifolyólag, mely az örökbefogadást a nem 
árja és árja fajú között megtiltja (290. §).

Itt, az örökbefogadás után közvetlenül, kell megemlíteni azt az 
új intézményt, amelyet az új kódex a X I. címben (398 — 408. §) szabályoz 
és a gyermekkéfogadás elnevezést viseli. Ez az ú. n. kis adoptálás intéz
ménye, melynek célszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a két 
számadat, mely az elhagyott gyermekek állandó számára és az elrendelt 
gyámság számára vonatkozik. A  statisztika adatai szerint a szülők által 
anyagilag és erkölcsileg elhagyott gyermekek állandó száma nem kevesebb 
mint 200 ezer s ugyanakkor az 1865. évi kódex idején az elrendelt gyámság 
száma 3 ezernél kevesebb. És hogy ez az intézmény mennyire megfelel 
annak a kitűzött célnak, amelynek érdekében létrehozták, legvilágosabban 
mutatja az az adat, melyet Mariano d'Amelio, az olasz legfelsőbb bíró
ság és a kódexelőkészítő bizottság elnöke közölt velem egy audiencia 
alkalm ával: a gyermekkéfogadás intézménye oly erős visszhangot talált 
az olasz társadalomban, hogy bár a törvény csak 1939. július i-én 
lépett életbe, az 1939. év végéig összesen mintegy 10 ezer gyermekké
fogadás történt.

A  gyermekkéfogadással a gyermekkéfogadót a gyermekre nézve 
atyai hatalom illeti meg s a gyermeket eltartani, nevelni és taníttatni
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köteles (404. §). A  gyermekkéfogadás nem jelent öröklési jogot, sőt meg
szűnik a gyermekkéfogadó halálával s ez alapvetően különbözteti meg 
az örökbefogadás intézményétől, mely a család érdekét képviseli, szem
ben a gyermekkéfogadás intézményével, melynek célja a kiskorú gondo
zása és így a gyámság intézményéhez kapcsolódik. A  gyermekkéfogadás- 
nál szintén érvényesül a fajkülönbségi tilalom.

Az új olasz kódex a IX . címben (313— 340. §) tartalmazza az atyai 
hatalomra vonatkozó rendelkezéseket, melyek az atyának a legteljesebb 
hatalmat megadják a gyermek nevelése és kiképzése, pályaválasztása 
tekintetében; azonban előírják azokat az elveket, amelyek szerint 
a nevelésnek történnie kell és annak végrehajtását ellenőrzi. A 145. § 
ugyanis kimondja, hogy a házasság mindkét szülőt kötelezi az ivadékok 
eltartására, nevelésére és taníttatására ; a nevelésnek és a taníttatásnak 
pedig az erkölcsi elvek és a nemzeti fasiszta érzés szerint kell történnie. 
A  328. § pedig kimondja, hogy a bíróság az atyai hatalmat a szülőtől 
elveheti, ha a szülő a gyermek súlyos kárára az atyai hatalommal járó 
kötelességeket megszegi vagy elhanyagolja.

Az új olasz kódex a X . címben (341— 397. §) a gyámságról és a nagy- 
korúsításról rendelkezik. Itt a legfigyelemreméltóbb újítás az, amelyik 
a családi tanács megszüntetésével a védőbíró intézményét hozza be. A  tör
vény szerint a királyság valamennyi járásbírósága mellett működő 
védőbíró személyében összpontosul az irányítás, az őrködés, a határozat- 
hozatal és felhatalmazás a gyámság létesítésére és gyakorlására vonat
kozóan, amit az 1865. évi kódex a járásbíró, a családi tanács, a törvény
szék és a királyi ügyész között megosztott. A  családi tanács eltörlését 
hosszú vizsgálat és megfontolás előzte meg. Voltaképpen a Napoleon- 
kódexből vették át az olasz törvényhozók ezt az intézményt, mely koráb
ban az olasz jogban ismeretlen volt, de amely minden olyan törvénykönyv
ben megtalálható, mely a Napoleon-kódexet mintául vette.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a családi tanács megalakítása, 
összehívása terén és működése közben mily súlyos nehézségek merül
hetnek fel, melyeket a gyakran előálló érdekeltség is befolyásol, meg
állapítható, hogy a családi tanács intézménye nem mindenben felelt 
meg azoknak a követelményeknek, amelyeket működéséhez eredetileg 
hozzáfűztek. Ily körülmények között természetszerű, hogy az új olasz 
törvényhozás hosszas megfontolás után a családi tanács intézményét 
eltörölte és helyette a védőbíró intézményét hozta be, melynek Olasz
országban tradicionális gyökerei vannak.

A védőbíró hatáskörét és feladatait a 342. §  állapítja meg: minden 
egyes járásbíróságnál a védőbíró gyakorolja a gyámság és a gondnokság
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felett a felügyeletet és végzi a törvény által rábízott egyéb feladatokat. 
A  védőbíró kérheti a közigazgatási szervek és minden oly intézmény 
közreműködését, amelynek céljai az ő működési körébe tartoznak.

Az új kódex a továbbiakban a gyengeelméjűségről, a gondnokság 
alá helyezésről, a kiskorúság meghosszabbításáról (XII. cím, 409— 426. §), 
a tartásról (X III. cím, 427— 442. §) és az anyakönyvekről (XIV. cím, 
443—449. §) intézkedik ; ezekben a címekben az újítások túlnyomórészt 
technikai jelentőséget képviselnek.

Az új olasz magánjogi kódex most nagy vonalakban érintett I. 
könyve — mint már fentebb említettük — 1939. július 1. napján lépett 
életbe. Ezenfelül már életbelépett az örökösödésről és az ajándékozásról 
szóló rész is az 1940. évi április hó 21. napján.

E z a rész, valamint a reáljogokról és a kötelmi jogról, Grosschmidt 
szavaival élve : a dologbani és a dologhozi jogról szóló rész tartalmazza 
azokat az újításokat és reformokat, melyek a X X . század társadalmi 
problémáival legszorosabb összefüggésben vannak s amelyeket a társa
dalmi béke, az egyes társadalmi osztályok egyensúlya és harmóniája 
érdekében a fasizmus elkerülhetetlenül szükségesnek tart.

Ezek végleges tervezete is készen áll, életbelépésük a legközelebbi 
jövőben várható.

I B R Á N Y I  IS T V Á N
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