
Magyarországon az ügyvédi rendtartás tárgyában 
hozott 1874. évi XXXIV. törvénycikk volt az 
első olyan jogszabály, amely a modern igazság

szolgáltatási elvek figyelembe vételével átfogó rende
zést nyújtott az ügyvédség viszonyairól. A neoabszolu
tizmus idején ugyan az 1852. július 24-én császári pá
tenssel kibocsátott és 1853. január 1-jétől hatályba lé
pett ,/idvokaten-Ordnung," azaz ügyvédi rendtartás1 a 
korábbi magyar jogszabályokhoz képest bizonyos 
szempontokból haladást jelentett, ám ez egyrészt nem 
volt más, mint erőszakosan Magyarországra kénysze- 
rített osztrák jog, másrészt -  különösen az ügyvédség
nek erőteljes bírósági felügyelet alá helyezésével -  
nem minden szempontból felelt meg az új korszak által 
támasztott követelményeknek.2 így nem csoda, hogy 
1861-ben az Országbírói Értekezleten az ügyvédség 
kérdésében minden vita nélkül az 1848 előtti magyar 
jog mellett foglaltak állást a résztvevők és „az ügyvé
deket illető magyar törvényeket a magánjogok sérelme 
nélkül visszaállithatóknak” nyilvánították, valamint ja
vasolták „az 1804-ik évi (...) 1848-ig gyakorlatilag 
szakadatlanul fönntartott, azóta pedig törvényesen so
ha meg nem szüntetett ügyvédi utasítást”3 továbbra is 
alkalmazni.

A kiegyezést követően az igazságügyi reform kere
tében készült el az új ügyvédi rendtartás, amelynek ál
talános indokolása alapelvi szinten mondta ki többek 
között az ügyvédek „solidaritásba lépését, ” azaz a tes- 
tületiség gondolatát és a fél iránti felelősség kötelezett
ségét is.4 A törvény alapján felállott ügyvédi kamarák, 
mint az ügyvédség testületi önkormányzati szervei ha
táskörébe tartozott a kar erkölcsi tekintélyének meg
óvása, az ügyvédek jogainak megvédése és kötelezett
ségeik teljesítésének ellenőrzése, a jogszolgáltatás és 
az ügyvédség terén mutatkozó hiányok orvoslása és a 
korszerű reformok véleményezése, vagy akár indítvá
nyozása. Különösen a tekintély védelme és a köteles
ségszegések elleni fellépés válhatott hatékonnyá azál
tal, hogy a kamarai lajstromba bejegyzett ügyvédek és 
ügyvédjelöltek felett -  természetesen a törvényben le
fektetett szabályok és eljárási rend szerint -  a kamarák 
gyakorolták a fegyelmi hatóságot.5 Ez a rendelkezés 
hatalmas előrelépést jelentett a fent említett oktrojált 
„Advokaten-Ordnung”-hoz képest, amely az ügyvédek 
feletti diszciplinális hatalmat még a bíróságok kezébe 
tette le.

A Z ÜGYVÉDEK

FELELŐSSÉGRE V O N Á S Á N A K  TÍPUSAI
Az 1874. évi rendtartás VIII. fejezete (64-72.§§) 

szólt az ügyvédek felelősségéről, a IX. fejezet 
(73-108.§§) pedig a fegyelmi eljárás szabályait tartal
mazta. Az ügyvédek felelősségét a törvény több irány
ban állapította meg.

A  BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG
Ezek szerint lehetett szó büntetőjogi felelősségről 

hivatali bűntett elkövetése miatt, ha az ügyvéd hivatá-
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sa szerinti kötelességét azért szegte meg, hogy illeték
telen hasznot szerezzen akár magának, akár pedig más
nak, vagy hogy (a törvény szóhasználata szerint) vala
kinek jogtalanul kárt okozzon. Ezekben az esetekben 
az illetékes büntető bíróság elé tartozott az ügy, amely 
elmarasztalás esetén az ítéletben az ügyvédkedéstől va
ló elmozdítást is ki kellett mondja. Mindazonáltal, a 
64.§ szerint bármely hivatali bűntett vagy vétség meg- 
fenyítése csak a rendtartásban szabályozott „úton és 
módon” volt alkalmazható. Ezenkívül a törvény más 
részében, nevezetesen V. fejezetében is találunk utalást 
bűncselekmény ügyvéd általi elkövetésére: a 48.§ má
sodik fordulata értelmében, ha az ügyvéd a fél részére 
behajtott pénzt és értéktárgyakat más célra fordította, 
sikkasztás miatt felelt a rendes büntető bíróság előtt. 
Természetesen ezek az esetek csak az ügyvédi rendtar
tás által kiemelt büntetőjogi tényállások, amelyeknél az 
elkövetői oldal speciális: ezen bűncselekmények elkö
vetője csak ügyvéd lehetett. Kérdés maradhatott azon
ban még, hogy egyéb, itt nem szabályozott, bárki által 
elkövethető bűncselekmény miatti elítéltetés is maga 
után vonta-e a hivatás gyakorlásától való elmozdítást? 
Ez különösen azért érdemel figyelmet, mert e törvény 
elfogadásakor kodifikált büntetőjogra még négy évig 
várni kellett. Az 1878. évi V. te., a Csemegi-kódex 
adott csak választ a felvetődött problémákra. Az ezt 
életbe léptető 1880. évi XXXVII. te. hatályon kívül he
lyezte a rendtartásban megjelölt eseteket és helyükbe a 
Btk. szabályozása került. Ez már teljesen egyértelmű 
helyzetet teremtett az ügyvédek büntetőjogi felelőssé
ge kérdésében. Az ügyvédek általi bűnelkövetést há
romféleképpen értékelte a törvény. Egyrészt, az abban 
külön meghatározott bűntettek vagy vétségek valame
lyikének elkövetése esetén az ügyvéd az erre kiróható 
szabadságvesztésen felül hivatalvesztéssel is bünteten
dő volt, amely egyet jelentett azzal, hogy -  a bíróság 
által meghatározandó időre -  elveszítette állását (Btk. 
54-55.§). A bűncselekmények e széles körére nézve6 a 
törvény parancsa kategorikus, azaz az elmozdítás bírói 
mérlegeléstől nem függött. Másrészt, -  igaz, csak 
egyetlen bűncselekménynél, -  súlyosabban minősült az 
ügyvéd általi elkövetés, így az ügyvédi megbízás köré
ben elkövetett csalás az okozott kár összegétől, azaz ér
tékhatártól függetlenül volt bűntett (381 .§). Harmad-.



részt, léteztek speciális tényállások, csak bizonyos sze
mélyek, köztük ügyvédek által elkövethető bűncselek
mények. Ezek egyike volt a tiltott titok felfedezése 
(XXIV. fejezet), amelynek megvalósítója kizárólag 
ügyvéd, orvos, sebész, gyógyszerész, szülésznő vagy 
ezek segédje lehetett. Vétséget követett el eszerint az 
ügyvéd, ha a hivatásánál fogva tudomására jutott, vagy 
reá bízott valamely család jó hírnevét veszélyeztető tit
kot fedett fel (328.§). Külön szabályozta a Csemegi- 
kódex ezen kívül XLII. fejezetében az úgynevezett hi
vatali és ügyvédi bűntetteket. Ezek egyike (482.§) azt 
a -  már a XVI. századtól is az ügyvédi esküben szerep
lő, és így esküszegés miatt büntethető -  esetet tartal
mazta, amikor az ügyvéd mindkét félnek tanáccsal 
vagy tettel kötelességellenesen szolgált, vagy az ügy 
folyama alatt ügyfelének képviseletével felhagyván 
vagy lemondván, ennek beleegyezése nélkül az ellen
fele képviseletét elvállalta. A legsúlyosabban az ellen
érdekűvel való összejátszásnak azon esete volt bünte
tendő, amikor az ügyvéd az ellenféllel egyetértve saját 
ügyfele kárára működött, erre akár öt év börtönbünte
tést is kiszabhatott a bíróság. Az előzővel ellentétben, 
ahol annak jellegéből folyóan alapvetően polgári 
ügyekben követhette el az ügyvéd a bűncselekményt, a 
483.§ kifejezetten a (büntetőeljárásban szereplő) védő
ügyvédre vonatkozott. A törvény büntetni rendelte azt 
az ügyvédet, aki ajándék vagy ígéret által megveszte
getve védence ártalmára kötelességellenesen járt el, 
mégpedig úgy, hogy a büntetés mértéke a védenc ter
hére rótt cselekmény súlya szerint emelkedett.

FEGYELMI FELELŐSSÉG
Visszatérve immár az ügyvédi rendtartáshoz, a fele

lősség, illetve felelősségre vonás következő alakzatát 
az 1874. évi törvény úgy határozta meg, hogy a fegyel
mi vétségeknek két csoportját különítette el. A 68.§ a) 
pontja alapján fegyelmi vétséget követett el az az ügy
véd, aki hivatásának kötelességeit vagy a rendtartás 
rendelkezéseit vétkesen, de nem illetéktelen haszon- 
szerzés vagy jogtalan károkozás céljából szegte meg. A 
másik csoportba ugyanezen szakasz b) pontja szerint az 
az eset tartozott, ha valaki magaviseleté által az ügyvé
di kar becsületét és tekintélyét sértette és ezáltal tiszte
letre és bizalomra méltatlanná vált. A fegyelmi vétsé
geknek eszerint elméletileg három kategóriáját lehet 
megkülönböztetni: a hivatás kötelességeinek a megsér
tése, a rendtartás szabályainak a megsértése, valamint a 
kari becsület és tekintély megsértése, bár a háromféle 
kötelességszegés a gyakorlatban általában összemosó
dott.7 Mindezeken túl a törvényalkotó szükségesnek 
tartott megjelölni bizonyos tevékenységeket, amelyek 
feltétlenül (különösen) fegyelmi vétségnek minősültek. 
Háromféle ilyen magatartást sorolt fel, először, aki vi
lágosan igazságtalan ügyekben konokul perlekedőknek 
eszközéül ajánlotta fel magát, vagy feleket szólított fel 
ilyen perek vitelére, vagy pedig a felek részére nyilván
valóan haszontalan és alaptalan beadványokat szer
kesztett. A második az ügyfélhajhászás volt: díjazott

__közbenjárók által vagy egyéb botrányos módon feleket
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keresni, illetve a harmadik törvény által kiemelt fegyel
mi vétség, ha az ügyvéd a rábízott ügyekben nevezetes 
hanyagságot és késedelmet tanúsított. Az ügyvéd kü
lönböző irányú -  ügyfelével, az ügyvédi karral, kollé
gáival, a bírósággal, stb. szembeni -  kötelezettségeinek 
az irodalom és a judikatúra által kimunkált felsorolása, 
elemzése és az ezek megszegésével elkövetett fegyel
mi vétségek csoportosítása, bemutatása ezen dolgozat 
kereteit meghaladja, ezért itt pusztán utalni kívánok rá 
és a továbbiakban is csak az ügyvédi rendtartásban sza
bályozott esetekre szorítkozom. A fegyelmi büntetések 
az írásbeli feddéstől az 50-500 forintig terjedő pénz
bírságon és az egy éves felfüggesztésen keresztül az 
ügyvédségtől való végleges elmozdításig terjedhettek. 
A fegyelmi eljárás részletes szabályainak, mint azt már 
fent említettem, a törvény külön fejezetet szentelt. Ki
emelendő és elvi jelentőségű, hogy a fegyelmi ügyek
ben az első fokon eljáró hatóság az ügyvédi kamara vá
lasztmánya, pontosabban az abból alakult kamarai fe
gyelmi bíróság volt, amelynek döntése ellen a Kúria 
legfőbb ítélőszékének fegyelmi bíróságához lehetett 
fellebbezni.

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
A törvényalkotó nem feledkezett el az ügyvéd kárté

rítési felelősségének szabályozásától sem. Kimondta, 
hogy az ügyvéd teljes kártérítéssel tartozik nemcsak a 
szándékosan, hanem a vétkes gondatlansággal okozott 
kárért is, amely hivatalos (hivatása szerinti) eljárása so
rán akár cselekvéséből, akár pedig mulasztásából fa
kadt. A kártérítési igénnyel azonban csak akkor lehetett 
fellépni, hogyha a kár törvényszerű jogorvoslattal már 
nem volt elhárítható. Érdemes megjegyezni, hogy a 
törvény általában „valakinek" okozott kárról beszélt, 
azaz nem kifejezetten a féllel szembeni károkozásról, 
ám a jogorvoslatra utalás miatt is elsősorban erre kell 
gondolni. A kereset elbírálására a rendes (polgári tör
vénykezési rendtartás szabályai szerint illetékes) bíró
ságoknak volt hatásköre. Mivel maga a károkozás -  el
követésének körülményeitől és indítékától függően -  
fegyelmi és bűnvádi eljárás megindítását is maga után 
vonhatta, a törvény 71.§-a azt is rögzítette, hogy ezek 
alól a kár teljes megtérítése sem mentesíthette az ügy
védet. Mindazonáltal a károsult keresetindítási joga 
ezektől független maradt, azaz a törvény nem írta elő 
előfeltételül sem a büntető, sem a fegyelmi bíróság vét
kességet kimondó döntését. A Kúria gyakorlata ezt hol 
megerősítette, hol ezzel ellentétesen foglalt állást, ki
mondva, hogy „annak megállapítása nélkül, hogy fo 
rog-e fenn a fegyelmi törvényekbe ütköző cselekmény, 
a kártérítési kötelezettség megállapítására nézve bírói 
határozatot hozni nem lehet. "8

A  BÍRÓSÁG RENDFENNTARTÓ HATALMA
A felelősségnek ezen -  úgymond -  klasszikus alaptí

pusai mellett az 1874. évi XXXIV. tc.-ben találkozha
tunk a felelősségre vonás speciális formáival is. Ezek 
egyike a bíróság bírságolási fenyítő hatalma volt, amely 
a tárgyalások vezetése során merülhetett fel, a bírónak



a tárgyalást vezető feladatából és az ügyvédnek a bíró
sággal szembeni tiszteleti kötelezettségeiből folyt. 
Eszerint a per bírósága 10-100 Ft-ig terjedő bírsággal, 
tulajdonképpen rendbírsággal sújthatta az ügyvédet a 
tárgyalásokon, ülésekben elkövetett rendzavarásokért, 
amelyeket a törvény „rendetlenkedéseknek” nevezett 
és amelyek mibenlétét közelebbről nem határozta meg, 
továbbá ugyanígy az akár beadványaiban, akár a bíró
ság előtt írásban vagy szóval tett, használt illedelmet- 
len és sértő kifejezések miatt. Természetesen, ameny- 
nyiben ez utóbbi sértés súlyosabb beszámítás alá esett, 
a bíró a bírságoláson felül intézkedett fegyelmi vagy 
akár büntető eljárás megindításáról is.

Közelebbről is megvizsgálván azokat az eseteket, 
amelyek ebbe a kategóriába estek, megállapítható, 
hogy ez gyakorlatilag a fegyelmi felelősséggel muta
tott rokonságot, sőt annak különvált alakzatának tűnhe
tett. Hiszen itt is részben hivatási kötelezettség meg
szegéséről, részben a kari tekintély rombolásáról volt 
szó, mert nyilvánvaló, hogy az ügyvéd feladata a tisz
tességes pervitel, és nem a tárgyalások megzavarása, 
másrészt a bíróságok előtt tanúsított akár zavaró, akár 
illetlen magatartás rossz fényt vetett nemcsak az illető 
ügyvédre, hanem rajta keresztül az egész ügyvédi kar
ra is. Ha a szankció oldaláról nézzük, a törvény által 
megjelölt fegyelmi vétségek esetén is a bírságolás az 
egyik lehetséges büntetés. Hogy mégis a bíróságok ke
zébe tették le ezeknek az ügyvédi magatartásoknak a 
megtorlását, az az igazságszolgáltatásnak abból a sajá
tos érdekéből fakadt, hogy ne forogjon veszélyben sem 
az ügy letárgyalása. sem pedig a bíróság tekintélye, 
ezekben az esetekben tehát azonnali, gyors intézkedés
re volt szükség, a törvényjavaslat indokolása szerint 
is,9 hiszen „a bíróság nem tud megnyugtató módon 
magas hivatásában eljárni, ha a kar nem tisztességesen 
fogja fe l”'0 feladatát. Ez a rendelkezés egyébiránt már 
csak azért sem sérthette az ügyvédi kar autonómiáját, 
mert az a bírságolástól függetlenül lefolytathatta a fe
gyelmi eljárást, amennyiben pedig az ügyvéd a bíró in
tézkedését túlzottnak találta, nyitva állott számára a 
törvény erejénél fogva az egyfokú fellebbezés lehető
sége. A bíráknak a perek vezetéséből fakadó rendfenn
tartást, illetve a tisztességes pervitelt irányzó jogosítvá
nyait a perrendet szabályozó törvények is tartalmazták, 
ezeket egészítette ki az ügyvédi rendtartás idézett sza
kasza, amelyet az 1887. évi XXVIII. te. módosított. Az 
új szabály már a közigazgatási hatóságoknak, közegek
nek is biztosította a bírságolás, vagy ahogyan a törvény 
fogalmazott, a rendbüntetés jogát az ügyvéddel szem
ben, ha üléseikben vagy az előttük folyamatban levő 
tárgyalásnál sértő kifejezéseket használt, vagy ha a 
„rend és tisztesség követelményeibe" ütköző magavi
seletét tanúsított. Ez utóbbi esetben azonban a bírságo
lást figyelmeztetésnek kellett megelőznie, azaz csak 
akkor kerülhetett sor rá, ha „az előrebocsátott rendre
utasítás foganat nélkül maradt. ” Látható, hogy külön
bözik az eredeti szabálytól a módosított törvényszöveg 
abban is, hogy az írásban elkövetett sértő megnyilatko
zások kimaradtak belőle, ezeket ugyanis már fegyelmi

vétségként határozta meg és fegyelmi útra terelte.11 A 
bírságot kiszabó végzéssel szembeni jogorvoslat bíró
ságok esetében változatlan maradt, míg a közigazgatá
si hatóságok esetében a fennálló törvényeknek és ren
deleteknek megfelelő fokozatos felebbvitelnek volt he
lye. További rendelkezése volt a módosított törvény
helynek, hogy a bírságot a kiszabó hatóság az ügyvédi 
kamarák részére hajtotta be.

A Z  ÜGYVÉD ELLENI PANASZ
Még egy különleges felelősséget megállapító szabá

lya volt az ügyvédi rendtartásnak, amely csakúgy, mint 
a bíró pervezetésből folyó fegyelmi jogosítványa, azért 
került be a törvénybe, mert az ide tartozó kötelesség
szegésekben „a gyors eljárást a közérdek követeli."'2 
Az ügyvéd ellen a törvény 44., 46. és 48.§§-ban felso
rolt kötelességek megsértése miatt emelt panasz elbírá
lását a 66.§ a bíróságok hatáskörébe utalta, mégpedig 
konkrétan azon törvényszék volt rá illetékes, amelynek 
kerületében a bepanaszolt ügyvéd lakott.

Áttekintve, hogy mely kötelességek megszegéséről 
volt szó ezekben a szakaszokban, összefoglalóan az ál
lapítható meg, hogy iratok kiadásának megtagadása il
letve bizonyos elszámolási, pénzkiadási hiányosságok 
tartoztak az ügyvéd elleni panaszeljárás körébe.

A 44.§ az iratok kiszolgáltatásának szabályait tartal
mazta, eszerint az ügyvéd köteles volt a felének ügyei
re vonatkozó iratok másolatait annak kívánatára és 
költségére az ügy folyamán bármikor kiszolgáltatni, az 
ügy befejezése vagy a képviselet megszűnte után pedig 
az ügyiratokat eredetiben átadni. Eredetiben nem, csak 
megbízójának kérésére és költségére másolatban tarto
zott kiadni az ügyvéd fogalmazványait, az ügyre vonat
kozóan hozzá intézett leveleket, saját segédiratait, va
lamint az általa a fél érdekében tett kifizetésekről szó
ló igazolásokat. Egyes iratokat pedig, nevezetesen az 
általa felvett tényvázlatot és az eredeti meghatalmazá
sát nem is volt köteles kiadni, de az utóbbira a vissza
vonást rá kellett vezettetnie. Mivel a félnek komoly ér
deke fűződhetett iratai kézhez kapásához, különösen a 
képviselet megszűnése esetén, a törvény nem engedett 
az ügyvédnek visszatartási jogot még abban az esetben 
sem, ha őt megillető jutalomdíját vagy egyéb kiadásait 
a fél nem fizette meg.

A 46. § az elszámolási kötelezettséget érintette, 
méghozzá akkor, ha a megbízási viszony bármely ok
nál fogva az ügy végbefejezése előtt szűnt meg. Az 
ügyvéd (illetve jogutódja is) köteles volt a költségeire 
kapott előlegről a fél kívánságára maximum három hó
napon belül számot adni és természetesen visszaszol
gáltatni a fennmaradt összeget. Ezzel kapcsolatosan 
utalt a törvény az 58.§-ra is, amely a költségek és juta
lomdíj összegének vitatása esetén a kérdés eldöntését 
rendes polgári peres útra utasította, ez volt az ún. költ
ségper, amelyre per esetén a per bírósága, egyéb ese
tekben az ügyvéd személyes bírósága volt illetékes. 
(Ezt a szakaszt később az 1911. évi I. törvényt, a pol
gári perrendtartást életbe léptető 1912. évi L1V. te. he
lyezte hatályon kívül, a 18.§-ban a költségekkel kap



löiléntfi szemle

csolatos viták elintézésére külön szabályokat állapítva 
meg.)13

A harmadik csoportja ezeknek a kötelezettségeknek, 
amelyeket a 48.§ szabályozott, szintén -  a kifejezés tá- 
gabb értelmében véve -  elszámolási jellegű volt, de eb
ben az esetben nem az ügyvédnek a féltől átvett előle
gével kapcsolatosan, hanem olyan pénzekről vagy ér
téktárgyakról volt szó, amelyeket az ügyvéd a megbí
zás folytán ügyfele részére behajtott. Ezeket nemcsak 
híven tartozott őrizni, hanem a kézhez vétel megtörtén
téről haladéktalanul értesítenie kellett a megbízóját, és 
annak kívánatára és utasításai szerint kellett gondos
kodnia kiadásukról. Mivel itt a félnek fontos vagyoni 
érdekei foroghattak kockán, nem is hagyott a törvény 
lehetőséget arra, hogy meghatározott határidőn belül 
történjék meg az átadás, hanem e pénzek, illetve érté
kek azonnali kiszolgáltatását írta elő. Természetes ez 
azért is, mert ebben az esetben tényleges elszámolásról 
nem lehetett szó, ugyanis ezeket az összegeket az ügy
véd nem kezelhette előlegként, nem fordíthatta kiadá
saira, mi több, jutalomdíjának beszámítására sem. A 
jogszabály expressis verbis ugyan nem mondta ezt ki, 
de következik ez nemcsak szóhasználatából (híven 
őrizni, rögtön értesíteni, azonnal kiszolgáltatni), hanem 
abból a rendelkezésből is, amelyet már fentebb említet
tem, nevezetesen, hogy ha az ügyvéd az ilyen pénzt 
más célra fordította, sikkasztás miatt felelt a büntető bí
róság előtt, vagy ha a sikkasztás nem volt megállapít
ható, fegyelmi úton kellett megfenyíteni.

A fenti a kötelezettségeknek a megszegése, ha tehát 
súlyosabb megítélés alá nem esett, fegyelmi vétségnek 
is minősült, hiszen az ügyvédi rendtartásnak e magatar
tások körét meghatározó szakasza kimondta, hogy ilyet 
követ el többek között az ügyvéd, ha „jelen törvény 
rendeletéit vétkesen, de nem azon bűnös célzatból sze
gi meg, hogy ezáltal magának vagy másnak illetéktelen 
hasznot szerezzen, vagy valakinek jogtalan kárt okoz
zon. ”14 Az így jogaiban sértett ügyfél tehát indítvá
nyozhatta a fegyelmi eljárás megindítását ügyvédjével, 
vagy volt ügyvédjével szemben az illetékes kamaránál. 
Miért volt akkor szükség arra, hogy a bíróságnál is pa
naszt emelhessen? Erre a törvényjavaslat indokolása 
már megadta a rövid választ: a közérdek okán. Valami
vel bővebben kifejtve: a félnek fontos jogi és anyagi ér
deke fűződött ahhoz, hogy pénzét és okiratait rövid 
úton visszakaphassa. Másrészt, itt jellegüket tekintve a 
megbízási viszonyból származó, civilis igények elbírá
lására volt szükség. Erre szolgált a bírósági eljárás, 
amelyet a következőkben ismertetni kívánok.

Az ügyvédi rendtartás egyetlen szakasza, az említett 
66.§ szabályozta a panaszeljárást, amelyet a panaszlott 
ügyvéd lakóhelye szerinti törvényszék volt illetékes le
folytatni, mégpedig „hivatalos vizsgálat” teljesítésé
vel. Az ennek alapján meghozott határozat ellen foko
zatos fellebbezésnek volt helye, vagyis az első fokú bí
róságtól az illetékes ítélőtáblához, onnan pedig a Kirá
lyi Kúriához lehetett fordulni a perorvoslattal. Ha pe
dig a bíróság megítélése szerint a kötelességszegés 

.egyszersmind büntető vagy fegyelmi eljárás alá is

esett, az iratokat hivatalból átküldte az eljárás megindí
tása végett az illetékes „fenyítőbírósághoz” vagy ügy
védi kamarához. E lakonikus megfogalmazás a gyakor
latban több problémát vetett fel és az egyes törvényszé
kek az ügyvédek elleni panaszügyek elintézésénél a 
legkülönfélébb eljárást követték.15 Nem is csoda ez, hi
szen el kellett dönteni, hogy vajon a rendes, netán a 
sommás per keretei között, vagy esetleg a külön, az el
járás némely eltérő módjairól szóló fejezetben szabá
lyozott ún. felhívási per útján bírálják-e el a panaszo
kat, amely utóbbi alkalmas volt többek között szám
adási viták rendezésére.16 Mindezek miatt szükségessé 
vált, hogy pontosabb, jobban körülírt szabályozással 
egységesítsék az eljárást. Ezért az „egyöntetűség 
czéljából”'1 született meg az 1879. május i-én kiadott 
4544/1879. sz. igazságügy miniszteri rendelet, amely 
azután hosszú évtizedeken keresztül megnyugtatóan 
rendezte a kérdést. A nyolc szakaszból álló rendelet a 
„hivatalos vizsgálat" módját szabályozta, amely volta
képpen nem volt más, mint egy soron kívül intézendő, 
mai fogalmaink szerint peren kívüli (nemperes) eljárás. 
Az eljárás egyesbíró (előadó) előtt zajlott, aki eljárása 
során meghallgatta a panaszos és panaszlott feleket, 
szükség esetén tanúkat idézett meg, ezeknek előadása
it illetőleg vallomásait lehetőleg szó szerint kellett a 
jegyzőkönyvbe iktatnia, okiratokat csatoltathatott. 
Mindezeket megkeresés útján is teljesíthette, ha a 
panaszlott vagy a tanúk a törvényszék székhelyén vagy 
az ott levő királyi járásbíróság területén kívül laktak. A 
lakhelytől függően megkeresett bíróság lehetett akár 
törvényszék, akár pedig járásbíróság. A megkeresésről 
szóló végzésnek -  mint az az eljárási jogban általános 
-  meg kellett jelölni „az ügy érdemére nézve döntőknek 
látszó" körülményeket, illetve a tanúk számára a kér
dőpontokat, de a kérdéseket a „megkeresvény” szöve
gébe is foglalhatta a törvényszék.18 A bíróság köteles
ségéül írta elő a jogszabály, hogy kísérelje meg a fele
ket egyezségre bírni, mielőtt döntését meghozná. Az 
ügy lezárásaként a( törvényszék -  miután az előadó a 
határozat tervezetét elkészítette és zárt ülésben jelen
tést tett -  vagy elutasította a panaszt, vagy annak ala
possága esetén elmarasztalta az ügyvédet. Utóbbi eset
ben végrehajtás terhe mellett kötelezte, hogy az okira
tokat, pénzt, értéktárgyat 15 napon belül adja ki, a 
számadási kötelezettségének pedig a bíróság által sza
bott határidőn belül tegyen eleget. Nem tartalmazott a 
rendelet arra nézve szabályozást, hogy az ügy befejezé
sét követően az iratokat az illetékes ügyvédi kamará
hoz vagy az ügyészséghez küldjék meg, hiszen ezt a 
törvény 66.§-a kimondta.

Furcsamód, míg a bíróság pervezetési jogosítványa
ival szemben nem mutatkozott kifogás, az ügyvédi ka
marák -  a kortárs tanúsága szerint -  rossz szemmel 
nézték ezt az eljárást, a kari önállóság sérelmét látták 
benne.19

A  PANASZEUÁRÁS A  GYAKORLATBAN
A következőkben a Zalaegerszegi királyi törvény

szék 1925-1934 közötti, tíz évet felölelő judikatúrájá-



Jog
nak segítségével mutatom be a jogintézmény működé
sét. A jelzett intervallumban összesen 46 ügyet sikerült 
fellelnem, amely a bírósági lajstromok szerinti ilyen 
ügyek több mint egyharmad része. 20

Kezdjük az eljárás megindításánál. Ezzel kapcsolat
ban az derült ki, hogy a panaszosok túlnyomó többsé
ge tisztában volt azzal, hogy az eljárás lefolytatására a 
bíróságnak volt hatásköre, és hogy azt a törvényszék
nél kellett kezdeményezni. Csak elvétve találtam olyan 
esetet, amikor a fél panaszával más bírósághoz vagy 
hatósághoz fordult, például a járásbíróságon tette meg 
panaszát,21 feljelentéssel élt az ügyészségen,22 netán az 
igazságügyi minisztériumban kereste jogát23. Néhány 
ügy a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamaránál indult, ahon
nan a fegyelmi bíróság áttételt kimondó végzésével ke
rült a törvényszék elé.24 A törvényszéken a fél megje
lenhetett személyesen is és jegyzőkönyvbe mondhatta 
panaszát, amelyre a lehetőséget már az eljárást szabá
lyozó rendelet is biztosította. Legtöbbször azonban 
írásbeli beadvánnyal indult meg az eljárás és eseten
ként az is előfordult, hogy a bíróság azt hiánypótlásra 
visszaküldte (azzal, hogy a folyamodó a panaszt két 
példányban terjessze be) és mivel annak a panaszos 
nem tett eleget, az ügy már e kezdeti szakaszában -  el
utasítással -befejeződött.25

Az ügyeket aszerint is próbáltam csoportosítani, 
hogy mit jelöltek meg a panaszosok az eljárás megin
dításának okaként, azaz, hogy milyen ügyvédi maga
tartások ellen támasztottak kifogást. Négy esetben az 
iratok hiányossága miatt egyáltalán nem lehetett kide
ríteni, hogy miért fordultak a felek a bírósághoz 
(ügyészséghez).26 Hét volt azoknak az ügyeknek a szá
ma, amelyekben nem panaszeljárás körébe tartozó 
problémával léptek fel a kérelmezők, ezek egy részénél 
az Ügyvédi Kamara fegyelmi bírósága elé tartozott az 
ügy, de olyan eset is akadt, ahol a fél kérte íz  iratok át
tételét az ügyészséghez.27 Közös ezekben az utóbbi 
ügyekben az, hogy (legtöbbször éppen azért, mert csak 
az áttételt elrendelő végzés maradt az aktában) konkré
tumot szintén nem lehet kideríteni a panaszok tartalmá
ról, pusztán annyit, hogy azok nem a panaszeljárás kö
rébe tartozó kötelességszegések miatt emeltettek. 
Azokban az esetekben immár, ahol biztos tudomásunk 
lehet a panasz tárgyáról, legtöbbször -  az ügyek körül
belül fele részében, -  elszámolásra kötelezést kértek, 
akár csak általánosságban (10 ilyen ügy), akár konkré
tan pénz visszatartását kifogásolták (12 esetben), utób
biak közül négy esetben az átadott előleggel nem szá
molt volna el az ügyvéd, hét alkalommal pedig a behaj
tott összeget kérték rajtuk számon. Mindemellett az 
iratok visszatartása is jelentős hányadát tette ki a folya
modványoknak, szintén tíz ilyen indítvánnyal találkoz
hatunk az akták között. Két panasz komplex olyan ér
telemben, hogy elszámoltatást és iratkiadást együttesen 
kért.

A fennmaradt kérelmek áttekintése után azokból 
mégis az derül ki, hogy a bírósághoz forduló ügyfelek 
jó néhánya valódi „panaszkodó” panaszos, a bíróság
nak a gyakran zavaros, akár több oldalra rúgó bead

ványokból kellett kihámoznia a tényleges kérelmet, 
amelynek alapján az eljárást le lehetett folytatni.28 így 
például bizonyos Kéner nevű panaszos, aki több mint 
hét oldalas gépelt beadványt intézett a bírósághoz, ügy
védjével való kapcsolatát gyakorlatilag elejétől a végé
ig apró részletességgel ismertetve, vele szemben tanú
sított magatartását több okból panaszolta: „rám ordí
tott oroszlánkénti nagy hangon," „hangosan kiabált 
rám," „most jöttem rá arra, hogy (...) az első becsü
lettől sok pénzemtől, megfosztott dr. Garay Gyula ügy
véd ur volt. ” Ezután sajátos kérelemmel állt elő: „ira
taim már készen vannak, az összes bűntényem már le 
van írva, már csak ezt kell leírni, olyan hosszúra nőtt 
dr. Garay Gyula ügyvéd urnák a dróton jártatása mi
att, hogy fölér egész az igazságügyminiszter elé és az 
ügyvédi kamarába és a dr. Garai Gyula ügyvéd urnák 
a diplomájának elvonását kérem. ”29 Természetesen a 
bíróság nem a diploma elvonása miatt folytatta le az el
járást, hanem mert az irományból végső soron azt is ki 
lehetett deríteni, hogy az illető két iratának kiadását 
úgyszintén kérte. Egy másik ügy, bár eredetileg azért 
indult, mert az ügyvéd állítólag nem akart elszámolni, 
aztán egy későbbi beadványban újabb fordulatot is 
vett: „...a nevezett panaszlott a törvény teljes szigorá
val büntetessen; az ügyvédi tevékenységétől azonnal és 
mindenkorra fe l  fiigesztessen akkor, amidőn engem és 
az ártatlan polgár emberiség tömegeit tette földön 
futóvá... ”30 A panaszos ebben az ügynek újbóli tárgya
lását kérte, miután előző iratában panaszát visszavonta. 
Ugyanez a személy ugyanezen ügyvéd ellen „követelé
si és kártérítési kérelmét" még ebben az évben másod
szor, sőt harmadszor is benyújtotta, tovább részletezve 
sirámait.31

A panaszosoknak a jogban való meglehetős járat
lansága azonban nemcsak beadványaikból világlott ki, 
hanem legalább ennyire az ügyek tárgyalása folyamán 
a bíróság előtti előadásaikból is. így előfordult, hogy a 
jegyzőkönyvben az „eljáró bíró megállapítja, hogy 
panaszos értelmetlen, a hozzá intézett kérdésekre, nem 
a kérdésnek megfelelő válaszokat ad, össze vissza 
beszél."*2 Még inkább alátámasztja a fenti megállapí
tást az, hogy a panaszló felek nagy része, miután a tár
gyaláson a bepanaszolt ügyvéd előadta ellenvetéseit, 
érveit, gyakorlatilag elmagyarázta neki, hogy a kere
sett iratok nincsenek nála, vagy hogy az elszámolás 
során milyen költségeket érvényesített, az ügyvéd 
ilyen „felvilágosító előadása után ”33 a panaszát visz- 
szavonta, vagy attól elállott és ezáltal az eljárást a bí
róság megszüntette. Sőt, olyan is akadt, hogy elegen
dő volt a féllel az ügyvédnek a panasziratra adott írás
ban kifejtett válaszát ismertetni, már ez meggyőzte és 
a panasz visszavonására indította.34 Érdekes perjogi 
esettel is találkozhatunk ennek kapcsán. Az egyik 
ilyen ügyben a bíróság elmulasztott eljárást megszün
tető végzést hozni. A panaszos ebben az ügyben tudo
másul véve az ügyvédnek a bíróság előtt megejtett el
számolását „ a panaszától eláll, -  s nem kívánja az el
járás további folytatását, ” ezt követően végzés nélkül 
a „jegyzőkönyv lezárva aláíratott" és csak az irattára-



zásra vonatkozó irodának szóló utasítást találjuk az 
iraton.35

Az ismertetett 4544/1879. IM sz. rendelet szerint, 
amely ezeknek az ügyeknek az elbírálása idején is ha
tályban maradt, a bíróság köteles volt a felek között a 
békés egyezség létesítését megkísérelni, és ennek a 
jegyzőkönyvekben sokszor nyomát is találhatjuk,36 
még úgy is, hogy a bíróság a panasz vizsgálatát megke
resés útján végezte, és az erről szóló végzésben felhív
ta a megkeresett járásbíróságot, hogy próbáljon békés 
megegyezést megkísérelni „és lehetőség szerint léte
síteni. ”37 Ahol tehát a folyamodó maga nem jutott arra 
a gondolatra, hogy elfogadja az ügyvéd által kifejtette
ket, ott a bíróság is hathatott rá,38 de olyan esetekben is 
alkalmas volt az egyezség megkötése a probléma lezá
rására, ahol az ügyvédnek volt ugyan némi restanciája 
ügyfelével szemben, de azt helyben teljesítette, vagy 
arra jegyzőkönyvben ígéretet tett.39 Ilyen esetben, ami
kor kiderült például, hogy az ügyvéd a hozzá befolyt 
pénzt nem adta még ki, már szabadon egyezkedtek a 
féllel, azaz ügyvéd a jelenlévő ügyfél hozzájárulásával 
költségeit is levonva (amit a törvény alapján saját elha
tározásából nem tehetett volna meg) a fennmaradó ösz- 
szeget „nyomban kifizette" neki.41’ Szintén pénz gya
nánt szolgálhatott a váltó is, és ha a tárgyaláson 
„panaszlott a kérdéses váltót átadja panaszosnak aki a 
panaszát visszavonja, ”41 természetesen szintén az eljá
rás megszüntetéséhez vezetett. Iratok kiadása vonatko
zásában az egyik bepanaszolt ügyvéd előadta, hogy a 
kérdéses oklevél tényleg a birtokában van, bár azt tőle 
a panaszos sosem kérte, „mert, ha kérte volna azt haj
landó lett volna azonnal kiadni, ” amit ezennel meg is 
tett, és ezt a panaszos a jegyzőkönyv aláírásával elis
merte 42 Másik ügyben egy egyezséget tartalmazó ok
irat eredetijének kiadásához ragaszkodott a fél, aki 
gyakorlatilag annak tartalmát is vitatta, ám panaszát 
mégis visszavonta, mivel az ügyvéd „az egyezség ere
deti másodpéldányát bírói felhívásra panaszosnak 
azonnal kiadja, melynek átvételét panaszos aláírásával 
elismeri. "43 Előfordult, hogy az egyezség keretében az 
ügyvéd további megbízást is kapott a féltől, aki erede
tileg gyerektartási ügyre vonatkozó iratok kiadását kér
te, mert azt az ügyvéd állítólag megtagadta, „noha az 
ügy faár befejeztetett s a képviselet megszűnt. ” Minek
utána az „eljáró bíró megkísérli a békés megegyezést, ” 
a panaszos „átadja Kovács Károlyné adó és becslési 
bizonyítványát panaszlottnak azzal, hogy a végrehaj
tást dl. árverést minél sürgősebben kérje meg Kovács 
István és társa ellen, " ezután pedig panaszát vissza
vonta.44

Eljárásjogi szempontból érdekes, hogy szó szoros 
értelemben ilyennek nevezett és végzésbe foglalt 
egyezség nem keletkezett egyik esetben sem, minden 
ilyen ügyben csak a tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalta 
bele a bíró a felek „vállalásait,” nyilván ennek oka 
többnyire az lehetett, hogy a megegyezés alapján a tel
jesítés (irat átadása, pénz kifizetése) -  mint az a fenti
ekből kiderült -  ott a bíróság színe előtt megtörtént. Az 

- ilyen „megegyezéses” ügyek befejezését tehát perjogi

szempontból a panasz visszavonása miatti eljárást 
megszüntető végzés jelentette.

Az eljárás megszüntetésére olyan tartalmú megegye
zés és visszavonás után is sor kerülhetett, amelyben a 
felek arról állapodtak meg, hogy más úton próbálják 
meg ügyüket elintézni. Megegyezhettek például abban, 
hogy a „panaszlott az ügyvédi díj megállapítása iránt 
haladéktalanul megindítja a polgári pert és a bíróság 
megállapítása szerint fog elszámolni. ”45 További há
rom ügyben került sor így megszüntetésre amiatt, hogy 
a panaszosok „a panasztól elállónak, az igény érvénye
sítését rendes polgári úton tartják fenn. ”46 A törvény
szék még arra is figyelmeztette „a vonatkozó rendelet 
értelmében a PP. értelmében " a feleket, illetve képvi
selőiket, hogy -  egy adásvételi szerződésből befolyt 
vételárral kapcsolatos elszámolási vitában -  „jelen 
esetben nem látszik panasz eljárás tárgyát képező kére
lem megállapíthatónak. ”47

Előfordultak olyan esetek is, ahol a bíróság arra 
hívta fel a panaszos figyelmét, hogy a panaszlott nem 
az ő ügyvédje volt. Márpedig az ügyvédi rendtartásból 
kifolyólag panaszeljárást csak a saját képviselő ellen 
lehetett indítani, hiszen az ott felsorolt kötelezettsé
gek, amelyeknek megszegése okot adhatott a panasz
ra, az ügyvédet megbízójával szemben terhelték. Volt, 
ahol az derült ki a tárgyaláson, hogy az ügyvéd nem a 
panaszossal, hanem annak leányaival állott jogvi
szonyban, velük költségjegyzékben el is számolt, és 
azt be is mutatta, az eljárást kezdeményező pedig en
nélfogva a panaszt visszavonta.48 Nem egyszer indí
tottak eljárást a felek az ellenfél ügyvédjével szemben, 
talán azért, mert úgy gondolták, hogy a per során az ő 
részéről érte őket sérelem (például mert az ügyvéd ve
zetett ellenük végrehajtást). Egyszerűbb esetben kérel
müket a tárgyalás során visszavonták, elismerve, hogy 
a bepanaszolt nem az ő ügyvédjük volt, vele szemben 
a panaszeljárás keretében panaszuk nincsen,49 akár az 
ügyvéd hasonló nyilatkozatát követően, akár pedig -  
mint említettem -  úgy, hogy „eljáró bíró panaszost 
felvilágosítja, hogy mivel panaszlott nem az ő  ügyvéd
je  volt, hanem az ellenfélé, nincs panaszeljárásnak 
helye. ”50 Nem tudni, mi vezette a bíróságot arra, hogy 
bizonyos esetekben, mint azt az előbbiekben is láttuk, 
visszavonatta a panaszossal kérelmét, ha kiderült, 
hogy az ellenfél ügyvédje ellen támasztotta, máskor 
pedig a panasz elutasításáról döntött emiatt.51 Elkép
zelhető, hogy bár a bíró megpróbált a tágan értelme
zett „egyezség” mezején tájékoztatásával hatni a pana
szosra, a panaszos „makacssága,” panaszához való ra
gaszkodása kényszerítette ilyen döntésre. Valószínű
nek látszik ez azért is, mert az egyik ilyen visszautasí
tó végzés ellen a panaszos még fellebbezéssel is élt, 
ám a törvényszék döntését a Győri királyi ítélőtábla is 
helyben hagyta.52 Furcsa, hogy egyik ügyben nem pro- 
cesszuális okból történt meg a panasz visszautasítása 
ilyen esetben, hanem a panaszt mint alaptalant utasí
totta el a bíró. A tárgyaláson előadottakból és a beszer
zett járásbírósági iratokból is kiderült, hogy a két pa
naszos által kiadni kért marhalevél valóban a panasz



lőtt ügyvéd birtokában volt, aki azonban perbeli ellen
felük ügyvédje és a levelet saját ügyfelétől kapta. A 
bírósági végzés indokolása szerint „nem vitatott, hogy 
panaszlottnak a kérdéses marhalevelet nem a pana
szosok, hanem Halász Márton adta és 806/1928. sz. 
iratokból kitűnik, hogy Halász Márton képviseletében 
panaszlott perli Sípos Ferenc panaszost a tehén vétel
árából kifolyólag, tehát panaszosok kérése alapta
lan.”53 Ebben a határozatban szó sincs az ügyvédi 
rendtartásra való hivatkozásról.

Három további eljárásban rés iudicata miatt utasí
totta el a panaszt a bíróság. Nyilvánvalóan ennek minő
sült, ha a fél másodszor, sőt harmadszor is ugyanazon 
ügyvéd ellen ugyanazt a panaszt nyújtotta be.54 Ám ak
kor is e körbe tartozott az elutasító végzés, ha azt a 
pénzt akarta panaszeljárás körében visszakövetelni a 
panaszos, amelyről korábban már az ügyvéd és képvi
seltje közötti költségperben „ítélt dolog jellegével bíró 
egyesség létesült, " így a panaszlott a vitatott 500 pen
gőhöz „jogos utón, peres eljárás folyamán, a pana
szosnak az egyességet átható és azt létesítő önkéntes 
akarata folytán jutott és ennélfogva arról, hogy 
panaszlott ügyvéd az I874.XXXIV. te. 44. 46. vagy 
48.§-aiban irt bármely kötelességszegést is elkövetett 
volna, egyáltalában nem is lehet szó. ”55

Valóban anyagi értelemben vett alaptalanság miatt 
a vizsgált esetek közül öt alkalommal veszítette ügyét 
a panaszos.56 Egy 1927-ben indult ügyben a fél né
hány postai feladóvevény és egy, a perre vonatkozó 
feljegyzéseket tartalmazó, notesz kiadását kérte. A bí
róság nem azt vizsgálta, hogy a postai feladóvevények 
egyáltalán olyan iratnak minősülnek-e, amelyeknek 
kiadására az ügyvéd az ügyvédi rendtartás 44.§-a sze
rint köteles vagy kötelezhető volna,57 hanem a járásbí
rósági per iratait beszerezve, azért utasította el a pana
szos beadványát, mert „megállapítható, hogy azt a 
pert panaszos olyan okból vesztette el, melyek a fe l
adóvevényekkel, s  az azokkal bizonyítandó körülmé
nyekkel összefüggésben nincsenek, ” továbbá „panasz
lottnak az(...) említett notesz nincsen a birtokában. ”5H 
További érdekessége ennek az ügynek, hogy itt is egy 
furcsa perjogi megoldásra, mondhatjuk, hibára lehet 
felfigyelni: az eljárást befejező végzés ugyanis vagy 
elutasító, vagy megszüntető, de a kettő együtt semmi
képpen sem lehetne, itt azonban a bíróság nemcsak az 
indokolásban, hanem a határozat rendelkező részében 
is úgy fogalmaz, hogy a panaszt elutasítja és a panasz- 
lottal szemben a további eljárást megszünteti.

Az elutasító határozatok között találtam olyat is, 
amelyben a törvényszék nemcsak azt állapította meg az 
indokolásban, hogy a panasz azért alaptalan, mert a 
kért irat nincs az ügyvédnél (mert a szolgabírói „ira
toknál fekszik e l”), hanem szükségesnek tartotta felje
gyezni, hogy „a panaszlott ügyvéd megbízását híven 
látta el és semmiféle ügyvédi kötelességszegést nem kö
vetett el. ”59 Pénz esetén, hasonlóképpen, azért szólt el
utasításról a végzés, mert az „ügyvéd kezén a (...) pa
naszolt 720 pengő összeg soha meg nem fordult, (...) 
nyilvánvaló, hogy Dr. Zób Mihály ügyvédet az

I874:XXXIV. t.c. 48§-ába irt ügyvédi kötelességszegés 
nem terheli s ennélfogva a panasz alaptalansága miatt 
elutasítandó volt. ”60 Egy elszámolási vitában nem is az 
a különös, hogy a bíróság a panaszt azért utasítja el, 
mert az ügyvéd a vitatott összegről számot adott, amit 
egy töredék résztől eltekintve a fél is elismert, hanem, 
mivel „a bíróság különben megállapítja, hogy a pa
nasz tárgya túlhaladja az 1874. évi XXIV. 44. 46 és 
48§-aiban felsorolt ügyvédi kötelességszegések 
körét.”6' Nem részletezi azonban, hogy mennyiben, 
vagy miért lépte túl, és nem is utal más útra.

A panasznak helyt adó végzés a törvényszéken a 
vizsgált ügyek közül mindössze három esetben 
született,62 és ráadásul ezek közül az egyikben csak 
részben helyt adó a határozat. Az egyik esetben az ügy
véd a fél részére behajtott összeg felét költségei fejé
ben visszatartotta, ezt kérte rajta számon a panaszos. A 
bíróság az ügyvédi rendtartás 48.§-ára és az 1912.:LIV. 
törvénycikkre (Pp.é.l8.§) hivatkozással a panasznak 
helyt adott és az ügyvédet kötelezte a vitatott összeg
nek, törvényes kamatainak és a nyertes panaszos költ
ségeinek megfizetésére. Az indokolásban kimondta, 
hogy a behajtott pénzből „saját költségei fejében visz- 
szatartani nem jogosult hanem csak a költségek iránt 
megállapítási pert tehet csak folyamatba és ha ez már 
folyamatban van csak akkor jogosult a behajtott össze
get a félnek való kiadás helyett bírói letétbe 
helyezni. "6i (Erről a felhozott törvényhely rendelkezett 
így: ha az ügyvédi díj vagy kiadás iránt per vagy az ott 
szabályozott eljárás volt folyamatban, az ügyvéd jogo
sult volt a fél részére az illető ügyben behajtott pénzt a 
felszámított díj és kiadás erejéig a félnek való kiadás 
helyett bírói letétbe helyezni.)

A másik ügy, amelyben az első fokú bíróság az ügy
védet elmarasztalta, szintén behajtott pénz ki nem adá
sa miatt indult, ám az előzőnél kissé bonyolultabb 
volt.64 Igazolja ezt az is, hogy az ügyben 17 oldalas a 
törvényszék végzésének indokolása, valamint hogy az 
többször megjárta a győri ítélőtáblát és a Királyi Kúri
át is, 1926-ban indult és másodjára 1931-ben került a 
Kúria elé. A végső döntésről sajnos az aktában fellel
hető iratokból nem kapható felvilágosítás, mert azok 
igen hiányosak, csak az első törvényszéki végzést, és 
egy-egy felsőbírósági végzést tartalmaznak. Mindazo
náltal a befolyt összeggel való elszámolás jogi megíté
léséről ezek indokolásából is képet lehet nyerni. Esze
rint a 48.§ „értelmezése körül kifejlődött bírói gyakor
lat szerint az ügyvéd a megbízója részére behajtott ösz- 
szegből csupán az ugyanazon ügyben ügyfelével szem
ben megállapított, vagy megállapítottnak tekintendő 
ügyvédi munkadiját és járulékait jogosult levonni, ” és 
„a megállapítás hiánya, a felek egyező kérelmére a pa
nasz eljárásban is pótolható. ”65 Láthatjuk, hogy ez az 
álláspont ellentétes az előző esetnél megismerttel, úgy 
látszik, hogy a bírói gyakorlat nem volt teljesen egysé
ges, egyik esetben szigorúbban szabták meg a befolyt 
pénz kezelésének módját, az ítélőtáblái indokolás már 
a törvény tágabb értelmezéséből indult ki, az ügyvédi 
rendtartásban megfogalmazott azonnali kiszolgáltatás „



követelménye a gyakorlatban így némileg csorbát 
szenvedett.

A panaszeljárásra tartozó kötelességszegésnél töb
bet is látott a törvényszék ebben az ügyben, ezért elren
delte a végzés jogerőre emelkedését követően az ira
toknak a királyi ügyészségnek való megküldését is a 
„fennforogni látszó csalás, illetve sikkasztás bűntetté
nek illetékes elbírálása végett. ”66 A törvényszéki bíró 
ebbéli meggyőződése az indokolásból is kivehető, 
amelyben többször is említette, hogy a panaszlott (akit 
egy helyütt már gyanúsítottnak is nevez!) „minden 
egyes állítása vakmerő módon és furfangosan beállított 
nyilvánvaló valótlanságok és koholmányok halmaza- 
ta," hogy „a gyámoltalan és kissé együgyű (...) pana
szost (...) több, mint másféléven keresztül (...) fondor
latos előadással tartotta tévedésben s folyton hiteget
te, ” hasonlóképpen „ hitegette és csapta be állandóan 
és folytonosan (...) Balog Józsefet is," akivel szemben 
ügyfelének gyermektartás iránti követelése volt.67 Az 
ügyvéd csak a panaszeljárás megindítása után egy hó
nappal helyezett bírósági letétbe a neki kifizetett 13 
millióból 8 millió koronát, mindaddig megtartva „a 
pénzt magánál, melyet természetesen ezen idő alatt, ki
játszva saját képviselt felének érdekeit, kamatmentesen 
használt, ” „s nyilvánvaló, hogy elkövette az 1874: 
XXXIV. t.c.48§-ában írtak ellenére az ügyvédi köteles
ségszegést, mert ügyfele megbízása folytán behajtott s 
kézhez vett pénzt sem híven meg nem őrizte, sem pedig 
panaszosnak ki nem adta. ”68

A részben helyt adó végzést tartalmazó ügy borító
ján „iratok kiadása és kártérítés” szerepelt, mint az 
ügy tárgya, ennek az elutasítást tartalmazó rész tekin
tetében van jelentősége. A bíróság ugyanis a panasznak 
helyt adott hat irat kiadásával kapcsolatban (amelyeket 
a bepanaszolt ügyvéd már az ügy folyamán becsatolt), 
míg „a panasznak többi az egyéb iratok kiadására és 
ill. panaszlottal szemben a kártérítési költség megálla
pítására irányuló részét elutasítja,"69 az indokolás 
szövege szerint azért, mert „kártérítési kötelezettség 
megállapítása nem a panasz eljárás hanem a rendes 
per keretébe tartozik." Ugyanebben a végzésben a bí
róság elrendelte az iratok áttételét az ügyvédi kamará
hoz fegyelmi eljárás lefolytatása végett, ugyanis ennek 
„alapjául szolgáló tényként jelentkezik végül az, hogy 
panaszlott a panaszos előadása szerint a panaszos ér
dekének nyilvánvaló megsértésével szüneteltette pana
szosnak a perét 1926. dec. 2-án azért, mert 6 hónapi 
szilenciumát kellett megkezdeni. "70

Áttételre más esetekben is sor került, függetlenül a 
panasz elbírálásától, éppen abból az okból, mert az el
járás folyamán már korábban kiderült, hogy az ügy 
nem erre az útra tartozik. Négy esetben az ügyvédi ka
marához, annak a fegyelmi bírósága elé utalta a tör
vényszék a panaszt „ az esetleg fennforgó fegyelmi vét
ség illetékes elbírálása végett, ”71 egy másik alkalom
mal pedig „bűnvádi eljárás lefolytatása"72 céljából a 
királyi ügyészséghez. Éppen emiatt, mert ezekből az 
aktákból az áttételről szóló végzésen kívül általában

__ minden más irat hiányzik, ezekről az ügyekről sokat
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nem sikerült kideríteni. Általánosságban csak annyi 
tűnik ki a határozatok indokolásából, hogy az ügyvé
det nem a panaszeljárás körébe tartozó kötelezettség
szegés, hanem „esetleg fegyelmi vétséget képező mu
lasztás terheli, "7i amely „az ügyvédi kamara hatáskö
rébe és elbírálása alá tartozó panasz tárgyát 
képezi. ”74 Esetleg a kamara válaszából azt tudhatjuk 
meg, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatását 
megkezdték.75 Előfordult az is, hogy már folyamatban 
lévő fegyelmi illetve büntető ügyben az ügyfél bead
ványát tévesen lajstromozták ügyvéd elleni panasz
ként, például azért, mert azt a fél valószínűleg tévesen 
címezte a bírósághoz.76 Még az is megesett, hogy a 
törvényszék ilyenként el is bírálta -  visszautasította -  
a kérelmet, amely pedig valójában nem volt más, mint 
egy büntető ügyben a járásbíróság döntésével szembe
ni fellebbezés, melyet a vádlott tévesen közvetlenül a 
másodfokhoz nyújtott be. Valódi helyére csak a győri 
ítélőtábla végzésével került az ügy, amely az elsőfokú 
bíróság határozatát hatályon kívül helyezte, a folya
modó alapbeadványát pedig a zalaegerszegi királyi já 
rásbírósághoz (a megfelelő ügyhöz csatolás végett) hi
vatalból áttenni rendelte.77

Amint az látható, másod- illetve esetleg harmadfok
ra az ügyvéd elleni panaszoknak csak töredéke jutott 
el. Ez is alátámaszthatja azt, hogy a panaszeljárás job
bára sikeresen betöltötte célját: a felek iratainak és pén
zeinek kiadására vonatkozó civilis jellegű igényeinek 
gyors elbírálását. Szintén ezt szolgálta az ilyen ügyek 
rendeletben előírt soron kívüli elintézése, de elősegítet
te maga a panaszeljárást szabályozó rendeletnél jóval 
később hatályba lépett Polgári perrendtartás is, mely
nek elve volt többek között a pernek lehetőleg megsza
kítás nélküli befejezése.78 A rendelkezésre álló iratok
ból is azt állapíthatjuk meg, hogy a törvényszék lehető
ség szerint igyekezett az ügyet egy tárgyalás alkalmá
val lezárni, és ez a legtöbb esetben sikerült is. A felek 
közötti egyezség kialakításának megkísérlése ugyaneb
ből a célból volt fontos, és amint az ismertetett esetek
ből kiderült, többnyire ez is eredményre vezetett. Bár a 
sok elutasító és eljárást megszüntető határozat arról 
győzhetne meg, hogy a panaszeljárás gyakran felesle
gesnek bizonyult, mégis fontos garanciát jelentett a 
jogban járatlan ügyfelek részére. A peres ügyeik, még 
inkább azok elvesztése miatt gyakran felzaklatott fe
leknek megnyugvására szolgált, hiszen adott esetben a 
törvényszék előtt, jegyzőkönyvbe foglalhatóan készí
tett nekik ügyvédjük (esetleg újból) számvetést. Az, 
hogy a vártnál jóval magasabb volt az ilyen jellegű el
járások száma, azt bizonyítja, hogy az ügyvédek meg
bízói éltek ezzel a lehetőséggel és mind elszámolási 
problémáikat, mind iratok igénylése miatti vitájukat 
szívesen bocsátották a bíróság elé.

Az ügyvédek felelősségre vonásának ez a módja te
hát semmiképpen sem volt haszontalan, sőt a panaszel
járások során némelykor fegyelmi vagy büntető útra 
tartozó cselekmények is felszínre kerültek, amelyeket a 
bíróság aztán a megfelelő hatósághoz továbbított.

Éppen ezért, a teljesebb kép kialakítása kedvéért,



természetesen érdemes a panaszügyeket a többi -  az 
ügyvédek felelősségre vonását célzó -  eljárással is 
összevetni. További kutatások tárgyát képezi az ügy
védek büntető eljárásokban való részvétele -  ez eset
ben nyilván vádlottként, amelyre nézve azonban nem
csak a törvényszéken indult ügyek jönnek számításba. 
A büntető eljárást szabályozó törvények szerint 
ugyanis az ügyvédi hivatás gyakorlásával kapcsolat
ban elkövethető bűncselekmények némelyike (alapve
tően a vétségi alakzatok) miatt meginduló eljárás a já 
rásbíróság hatáskörébe tartozott. A panaszeljárásokkal 
leginkább vagyon elleni bűncselekményeket, azok kö
zül is elsősorban a sikkasztást (és esetlegesen a csa
lást) lehet összefüggésbe hozni, hiszen legkönyebben 
az ügyfelet illető pénznek nem megfelelő kezelése ke
rülhetett azon a mezsgyén túlra, amely az enyhébb 
megítélés alá eső jogellenes magatartásokat a büntető 
útra tartozóktól elválasztotta. Másik oldalról: okirat 
visszatartása, nem megfelelő elszámolás esetén nehe
zen lehet olyan esetet, olyan súlyú cselekményt elkép
zelni, amelyre nézve a büntetőjog eszközeit kellett 
volna igénybe venni.

Ugyanakkor, mint ezt már említettem, az ügyvédi 
rendtartásban foglalt kötelezettségek vétkes megsze
gése egyben fegyelmi vétséget is képezett. Mivel pa
naszeljárás csak a törvényben meghatározott külön ne
vesített kötelességek megsértése miatt indulhatott, 
gyakorlatilag azt kell feltételezni, hogy minden egyes
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