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MÁRIA TERÉZIA
BÍRÓSÁGI SZERVEZETI REFORMJA
A 18. század közepéig a belsőausztriai tartomá

nyokban a bírósági szervezet sokszínű és áttekinthe
tetlen volt. A tulajdonképpeni tartományi igazságyü- 
gyi szervezetek mellett a rendi tagolódásnak és a kor- 
poratív intézményeknek megfelelően számtalan, föl
desúri hatalomra és immunitásra épülő magánbíróság 
működött. Mindenekelőtt olyan egyházi, uradalmi és 
városi fórumok, amelyek a politikai-igazgatási, és az 
igazságszolgáltatási ügyekben egyaránt illetékesek 
voltak. E törvényszékek hatásköre és illetékessége az 
esetek többségében egymástól elhatárolhatatlan volt, 
miután hiányoztak az ítélkező praxisból a valamennyi 
bírói hatóságra érvényes normák, hiányzott az egysé
ges törvénykezési rendtartás. A jogalkotónak ugyanis 
tekintetettel kellett lennie a privilegizált társadalmi 
osztályok sokféle mentességére, az ősi szokásokhoz 
és kiváltságokhoz következetesen rakaszkodó ren
dekre.1 Az áttekinthetetlenséget tetézték a változatos 
képet mutató olyan különbíróságok mint a hűbéri tör
vényszékek, egyetemi bíróságok, bányabíróságok, ke
reskedelmi törvényszékek, váltóbíróságok és végül a 
katonai törvényszékek.2 Fellebbviteli fórumként -  már 
amennyiben a fellebbvitel egyáltalán lehetséges volt 
-  helytartók, kormányok vagy tartományfőnökségek, 
tehát közigazgatási tartományi hatóságok jártak el.3 
„A számtalan, ezen zavaros törvénykezési viszony- 
rendszerben gyökerező hatásköri bizonytalanság 
szakadatlan konfliktussorozathoz vezetett a jogvéde
lemre hivatott hatóságok között. És mivel a felülvizs
gálati processusban, (feltételezve persze annak megen
gedettségét vagyis lehetségességét), az eljárás megle
hetősen aprólékos volt, bevett dologgá lett a folyamatban 
lévő eljárások halogatása, s a perelhúzás érdekében

Herbert Steininger:

A z osztrák 
Legfelsőbb Bíróság 
(az Oberster Gerichtshof) 
történetéből

Az Oberste Justizstellétől
az Oberster Gerichts-und Kassationshofig

ellenkeresetek tömegének benyújtása. Az eljárási ne
hézkességek miatt gyakran még a kétségtelen jog 
igény érvényesítéséért is peren kívül kellett megküz
deni.”4

Mint legfelsőbb fellebbviteli fórum működött ugyan 
a cseh és az osztrák udvari kancellária, amelyek azon
ban hasonlóképpen vontatottan dolgoztak. Ezért Má
ria Terézia 1745-ben egy legfelsőbb felülvizsgálati 
törvényszéket állíttatott fel, amelyik a felülvizsgálati 
eljárásban az udvari kancelláriára érkező kérelmekkel 
kapcsolatos fontosnak vagy kétségesnek látszó jogi 
kérdéseket átvizsgálta.5 Ez az egyetlen ellenőrző fó
rum azonban elégtelennek bizonyult az áldatlan álla
potok felszámolásához.

Mária Terézia ezért 1749-ben a központi igazgatás 
átfogó reformjára szánta el magát, mely a belsőausztri
ai tartományokat, Csehországot, Moráviát, és Sziléziát 
érintette. Az uralkodónő ezen tartományokban a cseh 
és osztrák udvari kancellária legfelsőbb felülvizsgálati 
hatáskörét megszüntette és az igazságszolgáltatás, va-_.



lamint a közigazgatás szétválasztásának szükségessé
gét hangsúlyozva felállíttatta az Oberste Justizstelle fó
rumát Bécsben. Az új szerv egyaránt teljesítette a fel
sőbb igazságszolgáltatással kapcsolatos igazságügyi 
igazgatás és a legfelsőbb bíráskodás feladatait. Ezzel 
lényegében egyesítette egy igazságügyi minisztérium 
és egy legfelsőbb törvénykezési fórum funkcióit.

Mária Terézia 1794 május 1-én kelt, a cseh és az 
osztrák udvari kancellárokhoz, gróf Friedrich von Har- 
rach és gróf Johann Friedrich von Seilemhez intézett, 
fentiekre vonatkozó kézirataiban ehhez képest a követ
kezőket rendelte:

„...Ellenben az igazságügy adminisztrációjára és an
nak késedelmes voltára a legkülönbözőbb panaszok ér
keznek. És a mindezidáig a Hof-Deputationhoz vont fő  
közigazgatási- és egyéb közügyek [politica et publica] 
körében, melyekkel egyébként a tartományi igazgatás 
oly szoros összefüggésben áll. hogy egyik a másik nél
kül nem létezhet, gyakran egy ügyet két helyen kell in- 
téztetni. azaz a Hof-Depulationnál és a kancellárián is. 
Ezáltal a tanácsosok egy része elkülönül, más része pe
dig csak fölösleges munkát és irnivaló feladatokat vé
gez.

Késztetve érzem ezért magam az igazságszolgáltatá
si ügyeknek valamint a tartományi közügyeknek és köz- 
igazgatásnak [publicis et politicis] teljes szétválasztá
sára. és ezáltal oda hatni, hogy egyik ügy a másikat ne 
akadályozza és tartsa fel. hanem valmennyit félbesza
kítás nélkül intézzék. Ebből a szándékból folyó akara
tom és parancsom, hogy az eddig az udvarhoz, mint leg
felsőbb fellebbviteli fórumhoz tartozó, a német örökös 
tartományaimból származó valamennyi per [con- 
tentiosa] közül, legyen az felülvizsgálat, fellebbvitel, 
vagy egyszerű visszkereset [via Revisionis, appellatio- 
nis aut simplicis recursus] a magánjogiakat egy na
gyobb. három vezető bíróból [capi] (kik közül az első 
az ügy irányítója) és 15 tanácsosból: főárakból, lova
gokból vagy tanult rendhez tartozókból álló Justiz-Stel- 
lénél kell tárgyalni." 6

Ezzel az osztrák örökös tartományok és a cseh ko
rona országai számára első ízben jött létre egységes, 
magán-és büntető ügyekben egyaránt eljáró legfelsőbb 
törvényszék. Azonban az az uralkodói elképzelés, 
mely a legfelsőbb bíróságot, mint haramadfokú fóru
mot szándékozott kiépíteni, csupán II. József regnálá
sa alatt, 1782-ben valósulhatott meg. Ebben az esz
tendőben az addigi, a belső-, felső és külsőausztriai 
tartományoknak az Oberste Justizstellével paralell 
működő Revisionsgerichtjeit felszámolták.7 II. József 
egyidejűleg a bíráskodás zavartalansága érdekében 
másodfokú fellebbviteli fórumokként 1782-ben és 
1783-ban a tartományi közigazgatási hatóságok helyé
be, azok ítélkező hatáskörének megfelelően fellebb
viteli bíróságokat (Apellationsgerichteket) állíttatott 
föl. Deklarált célja volt a bíráskodás színvonalának ja
vítása az igazságszolgáltatás elkülönített kezelésével, 
ami egyúttal alkalmat adott egy, a lehetséges legna
gyobb mértékig központosított szervezet létrehozásá-

__ra is.8
12

AZ OBERSTE JUSTIZSTELLE 
ÖSSZETÉTELE ÉS HATÁSKÖRE
Az Oberste Justizstelle testületének első elnöke Jo

hann Friedrich Gráf von Seilern volt. A fórum udvari 
tanácsosai részben a főúri- és köznemesi rendhez, rész
ben a tanult rendekhez tartoztak. Az Oberste Justizstelle 
két tanácsra tagozódott: egy osztrák és egy cseh szená
tusra. A határozathozatalhoz magánjogi jogviták eseté
ben legekevesebb öt, büntető ügyekben viszont leg
alább hét szavazásra jogosult tanácsos jelenléte volt 
szükséges.9

A főrum hatáskörét az államterület változásaira te
kintettel (Galícia és Lodoméria [1784], Velence, Iszt
ria és Dalmácia [1797] végül Milánó megszerzését kö
vetően [1815]) kibővítették. Először 1780-ban egy ga
líciai tanács jött létre, majd 1803-ban olasz szenátust is 
felállítottak. Végül az 1814 június 7-én kelt udvari dek
rétum Verona székhellyel a lombard-velencei királyság 
részére is saját szenátust létesített. A lombard-velencei 
tanács ugyan közvetlenül a bécsi Oberste Justizstel- 
lének volt alárendelve, gyakorlatilag azonban teljesen 
önálló volt.10 Ezt az ún. veronai szenátust csak 1851- 
ben helyezték át Bécsbe.

1797-ben az Oberste Justizstelle-t mint önálló ható
ságot megszüntették és átmenetileg egyesítették a 
cseh-osztrák és galíciai udvari kancelláriával. Öt évre 
rá, 1802-ben visszavonták a döntést, és az Oberste Jus
tizstelle visszakapta korábbi hatáskörét. Ennélfogva is
mét ez a fórum gondoskodott az igazságyügy szerve
zéséről minden örökös tartományban, miként Galíciá
ban és Itáliában is."

Magyarország és társországai számára viszont to
vábbra is a királyi hétszemélyes tábla (tabula septemvi- 
ralis) maradt a legfelsőbb fellebbviteli fórum. Mellette 
a magyar és az erdélyi bécsi udvari kancellária is gya
korolt néhány felsőbírósági funkciót.

AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
FELÁLLÍTÁSA
Az 1848. esztendő márciusi eseményeinek hatásá

ra még ebben a hónapban megszületett a döntés az 
önálló igazságügyi minisztérium létrehozásáról. Gon
dozta a teljes igazságügyi adminisztrációt, és hatás
köre kiterjedt az örökös tartományok mellett a cseh 
korona országaira is .12 Az Justizministerium átvette 
az Oberste Justizstellétől a legfelsőbb igazságügy 
igazgatásnak funkcióját, és ettől kezdve a továbbiak
ban már csak mint legfelsőbb bíróság működött. Eb
ben az értelemben intézkedett az 1848 augusztus 21- 
én kelt igazságügyminiszteri rendelet 3. §-a,13 amely 
valamennyi fellebbviteli bíróságra nézve az 1848. au
gusztus 31-i igazságügyi udvari dekrétum által hir- 
dettetett ki.

„Az Oberste Justizstelle ezen időponttól fogva hiva
talát csupán mint törvényszék láthatja el, s ezokból az 
'Oberster Gerichtshof (Legfelsőbb Bíróság) elnevezést 
kapja. Tanácsosai és titkárai hivatalos tevékenységük



során 'az Oberster Gerichtshof tanácsosa és titkára' cí
met használhatják. Az Oberster Gerichtshofhoz benyúj
tandó beadványokon pedig az eddigi 'felséglek' meg
szólítás helyett az 'Oberster Gerichtshof címzés alkal- 
maztassék."

Ezzel az aktussal 1848 augusztu
sában az Oberste Justizstelléből lét
rejött az Oberste Gerichtshof, dacá
ra annak, hogy eleinte a szabályo
zást ideiglenesnek tekintették. Hi
szen „a bírói hatóságok majdani 
szerkezetéről és ezekneknek az 
igazságügyi minisztériumhoz fűző
dő viszonyáról szóló végérvényes 
törvény kibocsátását” kifejezetten 
későbbre halasztották, amiként az az 
1841. augusztus 21-én kelt igazság
ügyi miniszteri rendelet preambu- 
lumában áll. Ugyanakkor deklarál
ták hogy az Oberster Gerichtshof 
legfelsőbb törvényszék, vagyis töb
bé már nem udvari kormányszerv.
Ennélfogva az Oberster Gerichts
hofhoz intézett beadványokat immá
ron nem az uralkodóhoz, hanem a 
legfelsőbb bírói fórumhoz kell in
tézni.

A bécsi Oberste Gerichtshof tehát 1848 augusztusa 
óta áll fenn, és ily módon a három osztrák felsőbíróság 
legidősebbikének számít.

A BÍRÓSÁGI ALKOTMÁNY REFORMJA
Az 1849. június 14-én kelt császári elhatározás14 a 

monarchia országait alkotmányos egységállamba ösz- 
szefoglaló, az osztrák császárság számára 1849. márci
us 4-én kibocsátott birodalmi alkotmány15 szellemében 
megerősítette az új törvénykezési szervezeti rendtartás 
alapelveit. Eszerint a „jogegységnek a császárság min
den tartományára és részére kiterjedő, a birodalmi al
kotmányban megfogalmazott magas célja csak akkor 
érhető el, ha az állam központjában, minden felsőbb ál
lamhatalom székhelyén, egy legfelsőbb bíróság is óvja 
és formálja a valamennyi koronaországra egyaránt ér
vényes egységes jogot” -  szögezte le Schmerling 
igazságügyminiszter „Legalázatosabb előadás”-ában a 
legfelsőbb ítélő- és semmítőszék (Oberster Gerichts- 
und Cassationshof) szervezéséről szóló pátens létreho
zására vonatkozó előterjesztése alkalmából.16 Minthogy 
„a Monarchia országai és népei állami egységének 
megvalósítására irányuló hatalmas eszme és ennek va
lóra váltása Felségtek életcéljává vált, hogy e gondolat 
át is kerüljön a nép minennapjaiba, fenn kell tartani a 
jogszolgáltatás vonatkozásában az egységet megfelelő 
módon kifejezésre juttató, a birodalom valamennyi ko
ronaországa számára létrehozott legfelsőbb törvényszé
ket.”

Az 1850. június 28-án kelt császári pátenssel17 vé
gül is kibocsátották a törvényszékek szervezéséről szó

ló törvényt („Organisches Gesetz über die Gesetzt- 
stelle”), amelyik Ausztria koronaországaira vonatkozó
an, vagyis Alsó-Ausztria, az Enns fölötti tartomány, 
Salzburg, Steiermark, Karintia, Görz és Gradiska Iszt
riával, Trieszt, Tirol és Voralberg, Csehország, Morva

ország, Felső- és Alsó-Szilézia szá
mára újonann szabályozta a bírósá
gi szervezetet. A törvény l.§-a 
meghatározta, hogy 1850. július 1- 
jétől ezekben a koronaországokban 
csak a következő bíróságok működ
nek:
a) az Oberster Gerichts- und Kassa- 

tionshof (Legfelsőbb ítélő- és 
semmítőszék)

b) az Oberlandesgericht-ek (orszá
gos főtörvényszékek)

c) a Landesgericht-ek (törvényszé
kek) kereskedelmi- és bányügyi 
tanáccsal, valamint Handels- 
gerichtek (kereskedelmi törvény
székek)

d) a Bezirkskollegialgerichtek (ke
rületi [társas] bíróságok)

e) a Bezirksgerichtek (kerületi 
[egyes] bíróságok, járásbírósá
gok)

A Bezirksgerichtek, mint a magánjogi- és büntető
ügyek első fokú alsóbíróságai tekintet nélkül esetle
ges erősebb összetételükre, mindig egyesbíróként mű
ködtek; a nagyobb kerületek számára azonban egy bí
rósági elöljáróból és legalább két bíróból álló kerületi 
kollegiális bíróságokat (Bezirkskollegialgerichteket) 
szerveztek. A Landesgerichtek vegyesfokú bíróságok 
voltak: eljártak első folyamodású törvényszékként, és 
az illetékességi körükbe eső Bezirksgerichtek fölötti 
másodfokú fórumként. Minden egyes koronaország
ban működött legalább egy Landesgericht, de egyes 
tartományok több Landesgerichtet is kaptak. Minden 
koronaországban létrehozták az Oberlandesgerichtet, 
az országos főtörvényszéket (Apellationsgericht, fel- 
lebbviteii bíróság), amelyik másodfokként az aláren
delt tartományi törvényszékek ítéletei elleni felle- 
bezésekben, harmadfokként pedig azon ügyekben 
ítélt, amelyekben a Landesgerichtek mint másodfokú 
törvényszékek döntöttek. A legfelsőbb ítélő és sem
mítőszék (Oberster Gerichts-und Kassationshof) ille
tékessége végül kiterjedt az egész birodalomra, és így 
legfelsőbb jogszolgáltató fórumként jelent meg ma
gánjogi és büntető ügyekben egyaránt.18 Az Oberster 
Gerichtshofra vonatkozó részletes szabályokat külön 
törvénybe utalták.

Magyarország és Erdély királyi hétszemélyes táblá
ját és legfelsőbb hatóságait már korábban felszámol
ták, a magyar ügyek ellátására az Oberster Gerichtshof 
egy frissen létrehozott osztályát rendelték. A horvát, 
szlavón és erdélyi ügyek számára szenátusok felál
lítását vették tervbe. Jóllehet már az úriszéki bírásko
dást szabályozó 1848. szeptember 7-i pátens19 úgy ren-.



delkezett. hogy a földesúri hatóságok „a törvénykezést 
és a közigazgatási hivatali igazgatást ideiglenesen, a 
tartományi hatóságok létrehozásáig az állam költségé
re vezettessék,” végérvényesen csak az 1849. évi már
cius 4-ei pátens törölte el az úriszéki bíráskodást.20

„A törvényszékek szervezésére vonatkozó törvény” 
alapján a bírósági szervezet államtalanítása 1850 júni
us 28-án történt meg, amikor is a perorvoslatok min
den formájának elbírálását elválasztották a közigazga
tástól. A Bezirkskollegialgerichteket nem tekintve ek
kor a bírósági szerveződés nagyban és egészében meg
felelt a ma érvényes tagolódásnak.21

2. Az 1850 augusztus 7-i pátens „A bécsi legfelsőbb 
ítélő-és semmítőszék szervezéséről” szóló törvény az 
1850. augusztus 7-ei császári pátenssel22 bocsátatott ki. 
E törvény első szakaszának értelmében:

„ l.§  Az egész osztrák császári államra kiterjedőleg 
legfelsőbb ítélő- és semmítőszék alapíttatik, melynek 
székhelye Bécsben van.

2.§ A legfelsőbb ítélő-és semmítőszék egy első és egy 
második elnökből, öt tanácselnökből, negyvennyolc ta
nácsosból és a szükséges segéd- és kancelláriai sze
mélyzetből áll. ”

Ennek megfelelően a legfelsőbb ítélő-és semmítő
szék illetékessége kiterjedt a teljes birodalomra, bele
értve Magyarországot, Szlavóniát és Erdélyt csakúgy, 
mint az itáliai tartományokat, Lombardiát és Velencét.

Ennélfogva a magyar korona legfőbb törvényszékei
re, különösen a királyi hétszemélyes tábla feloszlatásá
ra vonatkozó intézkedések fennmaradtak, míg a lom- 
bard-velencei királyság számára illetékes veronai sze
nátust Bécsbe helyezték át.

Az Oberster Gerichts-und Kassationshofnak aláren
delték a Generalprokuraturt (a főállamügyészséget), 
amelynek létesítéséről máraz 1850. január 17-én kelt 
StrafprozeBordnung23 és az 1850. július 10-én kelt 
ügyészségekre vonatkozó szervezeti törvény 24 intéz
kedett.

Az Oberster Gerichts-und Kassationshof szervezé
séről szóló császári pátens hat fejezetet tartalmazott:

/. Az Oberster Gerichts-und Kassationshof összeté
tele

II. Az Oberster Gerichts-und Kassationshof hatáskö
re

III. Az Oberster Gerichts-und Kassationshof elnöké
nek jogai

IV. Az Oberster Gerichts-und Kassationshof taná
csainak megalakulása

V. Oberster Gerichts-und Kassationshof belső ügy
kezelése

VI. A Generalprokuratur az Oberster Gerichts-und 
Kassationshofnál

Alapvonásaiban ez a pátens egészen az Oberster 
Gerichtshofról szóló, 1968. június 19-én kibocsá
tott szövetségi törvény életbeléptéséig érvényben 
volt, következésképp rendelkezései vonatkoztak az 
első köztársaság Oberster Gerichtshofjára csakúgy, 
mint 1968 végéig a visszaállított Oberster Gerichts- 

—  hofra.
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AZ OBERSTER GERICHTS-UND 
KASSATIONSHOF HATÁSKÖRE
Az Oberster Gerichts-und Kassationshof hatáskörét 

tekintve a pátens 3. és következő §-ai arról rendelkez
tek, hogy a bíróság harmad-és végső fokon dönthetett 
valamennyi olyan magánjogi ügyben és perben, peren 
kívüli eljárásban, amelyekben az Oberlandesgerichtek 
(Districtual-Obergerichtek vagy Appellations- 
gerichtek) másodfokon ítéltek, továbbá a fennálló tör
vények szerint az ilyen ítéletek elleni felfolyamodások 
esetében. Büntetőügyekben az Oberster Gerichts- und 
Kassationshof mindenekelőtt mint semmítőszék járt el, 
az Oberlandesgerichtek vádtanácsának végzése ellené
ben beadott, az esküdtszékek végítéletei elleni és a Lan- 
desgerichtek, mint fellebbezési hatóságok által hozott 
végítélet elleni semmisségi panaszok ügyében. A ma
gyar korona országaira, Horvátországra és Szlavóniá
ra, Erdélyre, a szerb Vajdaságra és a Temesi Bánságra 
vonatkozóan a büntető ügyekben annyiban érvényesült 
külön szabályozás, amennyiben az Oberster Gerichts- 
und Kassationshof hatásköre minden olyan büntető 
ügyre kiterjedt, amelyeket a büntető eljárásra vonatko
zó érvényes helyi előírások szerint hivatalból a legfel
sőbb bíróság elé terjesztettek, vagy amelyekben az 
ugyancsak ezen előírásoknak meg-felelően fellebbezést 
nyújtottak be.

Az Oberster Gerichts- und Kassationshof hatáskörébe 
tartoztak ezen kívül a a hatáskör-átruházási indítványok 
fölötti döntések; illetékességi ügyekben hozandó határo
zatok, amikor is peres ügy áttételére került sor az egyik 
Oberlandesgerichtshof (vagy Distriktual-Obergerichts- 
hof és Apelleationsgerichtshof) illetékességi köréből egy 
másikéba. Hatáskörébe tartozott továbbá: illetékességi 
összeütközés és egyéb illetékességi viták rendezése kü
lönféle Oberlandesgerichtshofok között; döntés olyan 
ügyekben, amikor valamennyi országos főtörvényszék, 
illetve főtörvényszéki elnök megtagadja az eljárást; tisz
ti ügyészi panaszok elbírálása. Végül mint fegyelmi ka
mara eljárt saját tagjainak, az Oberlandesgerichtek elnö
keinek, és tanácsosainak, a Landesgerichtek elnökeinek 
fegyelmi vétségeivel kapcsolatban, továbbá döntött az 
Oberlandesgerichtek által meghozott fegyelmi határoza
tok ellen beadott fellebbezések ügyében.

Ezen kívül a 10. §-nak megfelelően az Oberster 
Gerichts- und Kassationshof az igazságügyi miniszter 
megkeresése alapján véleményezte a törvénymódosí
tásra vagy új törvény alkotására irányuló indítványo
kat. Magának a bíróságnak is jogában állt törvénymó
dosításokra vagy új törvények kibocsátására vonatkozó 
önálló javaslatokat intézni az igazságügyminiszterhez. 
Az Oberster Gerichts- und Kassationshof a 16. § f/ be
kezdésének megfelelően elvi döntést hozott valamely 
bíróság által különböző módon vagy tévesen megho
zott, megfellebbezett jogi kérdés kapcsán, továbbá 
amennyiben a Generalprokurator (a koronaügyész, fő
ügyész) az igazságügyminiszter javaslatáról plenáris 
ülés megtartását indítványozta. Ebben az esetben a bí
róság nem jogorvoslati fórumként, hanem jogértelme



ző törvényszékként tevékenykedett; döntése „az aláren
delt bíróságok számára magyarázatul szolgált.” (36.§.) 
A Generalprokuratur (főállamügyészség) 1852. eszten
dei felszámolásával megszűnt a Generalprokurator köz
reműködése, amit azután 1873-ban a főállamügyészség 
visszaállításával, 1873-ban ismét felelevenítettek.

A döntéshez szabály szerint hat tanácsosból és egy 
elnöklő bíróból álló tanács volt szükséges; csak 1907- 
ben, az Oberlandesgerichteknél és az Oberster Gerichts- 
und Kassationshofnál folyó törvénykezésről szóló tör
vény 25 csökkentette e számot öt főre, közöttük egy el
nöklő bíróra. Ezen kívül ismerte a jogszabály a 15 tag
ból álló plenáris tanács(kozás)t, a csökkentett létszá
mú, kisebb plenáris tanács(kozás)t 11 taggal és a „tel
jes tanácsülést (teljes ülést) a bíróság valamennyi tag
jának részvételével.”

A tanácsok összetételénél figyelemmel voltak arra, 
hogy minden egyes tanácsban elegendő számban legye
nek tanácsosok, akik a tárgyalás nyelvét tökéletesen bír
ták. A magyar korona országaiban, Horvátországban, 
Szlavóniában, a Szerb Vajdaságban és a Temesi Bán
ságban azon peres ügyekben, melyekben a döntéshez 
nélkülözhetetlen volt a korábbi országos jog ismerete, 
az eljáró tanácsot mindig olyan elnöklő bíróból és sza
vazati joggal rendelkező bírókból kellett összeállítani, 
kik az érintettek országának törvényeit és az abban ural
kodó viszonyokat tökéletesen ismerik és értik.

Az ügykörmegosztást meghatározó 13. § értelmében 
az első elnököt megillette jog a bíróság tanácsosainak 
ügybeosztására és a korreferenseknek a fontosabb ese
tekben történő kirendelésére; továbbá jogában állt az 
egyes tanácsok összeállítása felől intézkedni; az elnök
ség minden egyes ülését vezetni.26

Az Oberster Gerichts-und Kassationshof első elnöke 
Ludwig Graaf Taafe volt, aki korábban ( 1834-től) már el
nöke volt az Oberste Justizstellének. Őt követte 1857-ben 
Kari Freiherr von Krauss és azután 1865-től Anton Rit- 
ter von Schmerling, aki megelőzően igazságügyminiszter 
volt, és aki az elnöki hivatalt egészen 1891-ig viselte.

Fennállásának első éveiben az Oberster Gerichts- 
und Kassationshof 19 Oberlandesgerichtshof (országos 
főtörvényszék) illetékességi területét fogta át, úgy mint 
Bécs, Prága, Brünn, Trieszt, Innsbruck, Grác, Lemberg, 
Krakkó, Zára, Pest, Pozsony, Sopron, Eperjes, Nagy
várad, Temesvár, Nagyszeben, Zágráb, Milánó és Ve
lence területe, rövid ideig egy huszadik illetékességi te
rületet is, a linzi tartományi főtörvényszékét, amelyik 
éppúgy mint Grácé, 1849-ben hozatott létre27 viszont 
csak 1854. augusztus 30-ig állt fenn.28.

Időközben az 1849. március 4-ei birodalmi alkot
mányt az 1851. december 31-ei Sylvesterpatent29 hatá
lyon kívül helyezte. Még ugyanazon a napon egy kabi
neti iratot bocsátottak ki30 „a szervezeti berendezkedés 
új alapelvei az osztrák császári állam koronatartomá
nyaiban” címmel, amelynek 17-33. pontjai a jogszol
gáltatást tárgyazták. Eszerint a bírák megtartották 
ugyan önállóságukat a bírói hivatal gyakorlásában, min
den egyéb vonatkozásban azonban az állami hivatalno
kokkal egyformán kezelték őket, amivel a bírói függet

lenségnek az alkotmányos alapját kérdőjelezték meg.31 
Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztásá
nak alapelvét ugyan a magasabb fokon megtartották, az 
alsóbb szinteken azonban a „vegyes kerületi hivatalok” 
létrehozása által felszámolták. Ezáltal ebben a zónában 
az 1849. évi márciusi alkotmány egy valóban jogálla
mi vívmánya szűnt meg.32

A rendezés során az Oberster Gerichtshof megma
radt harmadfokú bíróságnak, a másodfokú törvényke
zésről magánjogi és büntetőügyekben az Oberlandes- 
gerichtek gondoskodtak, míg az első fokon részben ke
rületi hivatalok, részben társasbírósági formában szer
vezett törvényszékek voltak hivatottak eljárni.33 Az el
járás az Oberster Gerichtshofnál és az Oberlandes
gerichteknél kizárólag írásos formában zajlott,34 a fő
ügyészség pedig Oberster Gerichts- und Kassations
hofnál eltöröltetett.35

Ezekből az alapelvekből kiindulva immáron a vegyes 
kerületi hivatal lett a hozzá beosztott kerület számára az 
alsóbb tartományi hatóság minden, nem kifejezetten más 
hatóságnak vagy szervnek fenntartott közigazgatási és 
igazságszolgáltatási ügyben. A koronatartományok szék
helyein, illetőleg ott, ahol „az ügyek nagyon jelentős ter
jedelme vagy különös fontossága indokolja” első fokon 
bíróságok jártak el, a tartományi székhelyeken „cs. és 
kir. országos törvényszék” (k. k. Landesgericht) egyéb
ként pedig cs. és kir. járásbíróság (k. k. Kreisgericht) el
nevezéssel. Minden egyes koronaországban létrehozták 
végül az országos főtörvényszéket (Oberlandesgericht) 
is. Közelebbről határozta meg az első- és másodfokú bí
róságok szervezetét és működését a belügyminiszter 
1853. január 19-i rendelete.36

1853. május 3-án császári pátens (az úgynevezett tör
vényszéki instrukció (Gerichtsinstruction) szólt a bíró
ságok belszervezetéről és ügykezelései rendjéről,37 amely 
hatályon kívül helyezte az 1850. június 28-án kelt „A 
törvényszékek szervezésére vonatkozó törvény”-t. A pá
tens hatályban tartotta ugyanakkor az Oberster Gerichts- 
und Kassationshof 1850. augusztus 7-én datált Statútu
mát, ámde úgy rendelkezett, hogy a legfelsőbb bíróság
nak „a hozzá érkező ügyek tekintetében” a törvényszé
ki instrukció előírásai szerint kell eljárni.

Milánó 1859-ben kiszakadt a birodalomból, és 1861- 
től az 1861 január 20-án és 1861 március 31-én kelt 
császári elhatározások alapján a magyar királyság és az 
Erdélyi Nagyhercegség ügyei sem tartoztak az Obers
ter Gerichts- und Kassationshof illetékességi körébe. 
(Az 1862 márciusában készült ügykezelési beszámoló 
szerint az 1861. év folyamán 921 aktát adtak át Magyar- 
országnak).38 1866-ban függetlenedett végül a korábbi 
velencei Oberlandesgericht illetékességi területe is, 
úgyhogy ettől az időponttól az Oberster Gerichts-und 
Kassationshof illetékességi területe a birodalmi tanács
ban (Reichsratban) képviselt királyságokra és tartomá
nyokra korlátozódott, vagyis kilenc Oberlandesgericht 
működött tovább (Bécs, Grác, Innsbruck, Prága, Brünn, 
Krakkó, Lemberg, Zára és Trieszt).

Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztá
sának alapelve az osztrák jogterületen valójában az.



1867. december 21-én, a bírói hatalomról kibocsátott 
és az 1867. évi alkotmányozás folyamatába illeszkedő 
állami alaptörvénnyel39 jutott csak érvényre. Ebben a 
törvényben a 14. articulus rendelte el: „A törvénykezés 
a közigazgatástól minden fokon elválasztatatik,” és ez
zel az 1851. évi Sylvesterpatent alapján létrehozott ve
gyes kerületi hivatalokat is feloszlatták. Az első fokú 
közigazgatási hatóságokat „a közigazgatási hatóságok 
létrehozása tárgyában” kibocsátott 1868. évi május 19.- 
i törvény40 értelmében szervezték újjá, amennyiben ke
rületi főnökségeket (Bezirkhauptmannschaften) hoztak 
létre. A bírósági szervezetre vonatkozóan a kerületi bí
róságok (járásbíróságok, Bezirksgerichtek) szervezését 
illető 1868. június 11-i törvény41 meghatározta, hogy 
„az igazságügyek, amelyek ezidőtájt a vegyes kerületi 
hivataloktól elvonattak, a jövőben az önálló Bezirks
gerichtek gondoskodásába” kerülnek 42 Ezzel -  az al
sóbb szinten is -  ismét minden egyes bírósági szerve
zetet aktivizáltak, miként 1849 és 1851 között, az 1849. 
évi március alkotmány és az 1850. június 28-i „a tör
vényszékek szervezésére vonatkozó törvény” érvényes
sége idején. A felsőbb bíróságok szervezését illetően 
semmiféle változás nem következett be.43 Az 1853. évi 
instrukciót utóbb az 1896. évi bírósági szervezeti 
törvény44 egészítette k i45

Az Oberster Gerichts- und Kassationshof hatásköre 
jelentős változtatásokat mindenekelőtt a büntetőügyek
ben, az 1873. évi büntető perrendtartás (Straf- 
prozeBordnung) életbeléptetése után szenvedett. Első
sorban az ítélőbíróságok vagy esküdtszékek első fokú 
ítéletei ellen beadott semmisségi panaszok fölött dön
tött, illetőleg az 1873. évi StrafprozeBordnung értelmé
ben ismét visszaállított46 koronaügyész (Generalproku- 
rator) által, a törvények védelmében benyújtott sem
misségi panaszok ügyében járt el, miként az első fokú 
bíróságok büntető ítéletei elleni fellebbezések dolgá
ban, amennyiben ezeket semmisségi panasszal egyide
jűleg nyújtották be.

Magánjogi ügyekben lényeges módosulások csak 
1895/96. évi reformtörvények életbeléptetése nyomán 
következtek be a bíróság hatáskörében, vagyis a tör
vénykezési szabályzat (Jurisdiktionsnorm), a polgári 
perrendtartás (ZivilprozeBordnung) és a végrehajtási 
rendtartás (Executionsordnung) kibocsátását követően. 
Az Oberster Gerichts- und Kassationshof felléphetett 
immáron a felülvizsgálat intézményének segítségével a 
fellebbviteli bíróságok (helybenhagyandó vagy meg
változtatandó) ítéleteivel szemben minden egyes ügy
ben, melyekben a per tárgyának összege a 100 koronát 
meghaladta, továbbá a felfolyamodás eszközét igénybe 
véve, a felfolyamodási bíróságoknak az első fokú bíró
ságok határozatait megváltoztató döntései ellen.

Az 1895. évi polgári perrendtartási reform előkészíté
sének és bevezetésének folyamatában alakult ki az Ober
ster Gerichts- und Kassationshof különös jelentőségű 
szerepe, amikor is a vitás kérdésekben szakvéleménye
ket alakított ki és megoldásokat dolgozott ki. Ezeket 
1897-ben az igazságügyi minisztérium egy ren- 

-deletében47 mint „az igazságügyi minisztériumnak az új

eljárási törvény rendelkezései kapcsán előterjesztetett 
kérdéseire adott válaszok” címen hoztak nyilvánosságra. 
Ezek közül kiemelendő a Jurisdiktionsnormra, a Zivil- 
prozeBordnungra és az Exekutionsordnungra vonatkozó 
mindössze 25 paragrafust tartalmazó szakvélemény.

DÖNTVÉNYTÁR ÉS ÍTÉLETGYŰJTEMÉNY
A törvénykezés egységének biztosítása céljából és a 

fontosabb ítéletek rögzítése érdekében az Oberster 
Gerichts- und Kassationshof első elnöke, GrafTaaffe 
1853. január 16-án kelt elnöki rendeletével írta elő 
döntvénytár (Judikatenbuch) létesítését, amelybe min
den olyan döntést be kellett vezettetni, amely magán
jogi ügyekben bármi módon anyagi vagy eljárásjogi el
vi kérdést érintett. Ez az ún. „régi döntvénytár” ennél
fogva valójában egy „elő-ítéletkönyv” volt; a bejegy
zés nem bírt semmiféle jogi jelentőséggel.48

Már korábban, 1822-ben legfelsőbb kézirat rótt köte
lezettséget az akkori Oberste Justizsteile elnökére, hogy 
ti. a korábbi döntésektől történő eltérés esetében az 
utóbb meghozott tanácsi határozatot felfüggessze és ple
náris tanácskozás alá vonassa. Ez ugyan még kifejezet
ten nem kötötte a tanácsot a korábbi döntéshez: az ed
digi joggyakorlattól eltérhetett, de már csak egy teljes 
ülési döntés birtokában 49 1854-ben az első elnök ilyen 
felfüggesztési jogát az ügyiratok tartalmával ellentétes 
vagy törvénysértő esetekre szorították vissza. A felfüg
gesztett határozatokról folytatott újabb tanácskozás im
máron az úgynevezett „tizenöt bíró plénumán" zajlott, 
a gyakorlatban a döntés azonban továbbra is a plenáris 
ülésre maradt. Az előző döntéshez fűződő kötöttséget 
ellenben meglazították: csak a „kipróbált és rögzített el
vektől” tilalmazták az eltérést egy egyszerű tanácsülés 
számára. Egyidejűleg 1854. október 31-én kelt elnöki 
rendelet intézkedett az újrendszerű döntvénytár intéz
ményesítése iránt, amelybe már csupán azokat a dönté
seket vezették be, amelyek teljes ülésben születtek, me
lyeket magyarázattal láttak el, kifejezetten azon döntés 
kíséretében, hogy az a döntvénytárba jegyeztessék be. 
A régi döntvények egy részét, feltéve, hogy plenáris 
döntésekről volt szó, az új döntvénytárba is átvették.50

1872-ben Anton Ritter von Schmerling első elnök 
kibocsátotta „A magánjogi perekben vezetendő ítéleti 
gyűjteményre és döntvénytárra vonatkozó instruk
cióját”51 amelyet 1872 augusztus 7-én legfelsőbb el
határozással erősített meg.52 Ezt követően az ítéletgyűj
teménybe (Spruchrepertorium) bevezettek minden fo
lyamatban lévő magánjogi peres ügyben hozott, jogi 
kérdésre vonatkozó döntést, ha ezt az érintett tanács jó
nak látta és elhatározta. Ha egy tanács úgy határozott, 
hogy az ítéletgyűjteményben foglalt, jogkérdésre vo
natkozó döntéstől eltér, úgy a határozathozatali eljárást 
felfüggesztették és a kétségessé lett jogkérdést egy ki
bővített, a bíróság 15 tagjából álló tanács elé terjesztet
ték. Ennek a kibővített tanácsnak a határozata került 
azután a döntvénytárba, mely a későbbiekben minden 
tanácsot kötelezett. A kibővített tanács döntésétől csak 
a bíróság 21 tagjából álló tanács térhetett el, és az is



csak akkor, ha az eljáró tanács egyhangúan amellett 
nyilatkozott, hogy a döntvénytárba fölvett jogi szem
ponttól, jogfelfogástól el kell térni.53

Az 1850-es statútum 16.§. fi pontja értelmében a 
szakvéleményeket nem kellett fölvenni az ítéletgyűjte
ménybe vagy a döntvénytárba. Mégis bekerültek a gya
korlatba, minthogy ezek a szakvélemények szorosan 
kapcsolódtak a többi döntvényhez.

Mindez csupán magánjogi perekre vonatkozott. Bün
tető ügyekben sem ítéleti gyűjtemény, sem pedig dönt
vénytár nem készült, és így nem is kötötte semmi a tör
vényszék korábbi döntései közül az eljáró tanácsot.
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