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Herbert Steininger:

A z Oberster Gerichtshof
1918 után

A z Osztrák-Magyar Monarchia 1918 októberi 
széthullását követően Németausztria Ideigle
nes Nemzetgyűlése meghozta a bírói hatalom

ról szóló, 1918 november 22-én kelt alaptörvényt1, 
mely garantálta a bírák függetlenségét és önállóságát 
bírói hivatásuk gyakorlásában (6.$ 1. bekezdés 1). A 
bírák életkori határát a 65. életév betöltésénél vonta 
meg (7.§ 1. bekezdés), szabályozta az állandó ügy
körmegosztás alapelvét ( 6.§), 15. §-a meghatározta, 
hogy magánjogi és büntető ügyekben a legfelsőbb 
fokot az Oberster Gerichtshof képezi. Az 1919 janu
ár 25-én kelt törvény2 a legfelsőbb bíróság felállítá
sára vonatkozóan arról rendelkezett, hogy az Ideigle
nes Nemzetgyűlés „az egykori osztrák Oberster 
Gerichts- und Kassationshofhoz utalt feladatok telje
sítésére Bécsben létrehozza a Németausztriai Köz
társaság államterületén illetékes Oberster 
Gerichtshofot"(§ 1), amelyik egy elnökkel, szükség 
szerinti számban meghatározott tanácselnökökkel és 
bírákkal, valamint a megfelelő segéd-és irodasze
mélyzettel rendelkezik (3.§). Az 1850. augusztus 7- 
én kibocsátott pátens előírásai, valamint minden to
vábbi, az egykori Oberster Gerichts- und 
Kassationshofot illető szabály érvényben marad, 
amennyiben azok az elkövetkező rendelkezésekkel 
ellentétben nem állnak (2.§ 1. bekezdés). Az egyko
ri Ausztria egyes szervei és berendezkedése helyébe 
a Németausztriai Köztársaság megfelelő Intézmé
nyei lépnek (2. § 2. bekezdés).

Miután a törvény az Oberster Gerichtshof intézmé
nyére és működésére vonatkozóan a korábbi állapot
hoz képest alapvetően eltérő előírásokat nem tartal
mazott, ezáltal a Monarchia Oberster Gerichts- 
hofjához képest semmi lényeges változás nem történt.

A Németausztriai Köztársaság Oberster 
Gerichtshotja 1919-ben alakult meg. Ennek a bíró
ságnak első elnöke D r Július Roller lett. őt követte 
1928-ban Dr. Franz Dinghofer, aki hivatalát 1938-ig 
viselte. 1919 márciusában az új osztrák Oberster 
Gerichtshofhoz az elnök mellett három tanácselnök 
és tizenkilenc, a tanácsokban eljáró bíró tartozott. ' 
Utóbb ismét megszervezték az első és másodelnök4 
szolgálati pozícióját, a tanácselnökök számát pedig 
ötre, a tanácsokban tevékenykedő bírókét 24-re 
emelték.-"'

1920. október 1 -én elfogadták azt a törvényt, mely 
„az Osztrák Köztársaság szövetségi állammá alakítá
sáról” intézkedett6, s amit később általában csak 
„1920-as szövetségi alkotmánytörvényként” említet
tek. A törvény a 82-94 . artikulusokban tartalmazott 
a rendes törvénykezésre vonatkozó rendelkezéseket. 
Eszerint minden bírói hatalom a szövetségtől szár
mazik (82. artikulus 1. bekezdés), a bíróságok szer
vezeti rendjét és illetékességét a szövetségi törvény- 
hozás rögzíti (83. artikulus 1.bekezdés), senki nem 
vonható el törvényes bírájától (83. artikulus, 2. be
kezdés), a katonai bíráskodást a háborús időket le
számítva felfüggesztik (84,artikulus), a bírák függet
lenségét bírói hivatásuk gyakorlásában garantálják 
(87. artikulus, 1 .bekezdés), az állandó ügykörmeg
osztás alapelvét rögzítik (87. artikulus 3. bekezdés), 
a magán- és büntetőjogi ügyek tárgyalásakor a szó
beliség és a nyilvánosság az alapvető elv, a kivétele
ket törvény határozza meg (90.artikulus, 
I .bekezdés), a büntető eljárásban vádelvűség érvé
nyesül (90. artikulus. 2. bekezdés), az ítélkezésben a 
nép közreműködik (91. artikulus, 1.bekezdés), a sú
lyos büntetéssel fenyegetett bűncselekmények és va
lamennyi politikai deliktum esetében esküdteknek 
kell dönteniök a vádlott bűnösségéről (91. artikulus 
2. bekezdés), az igazságszolgáltatást a közigazgatás
tól minden fokon elkülönítették (91. artikulus). A 92. 
artikulus második bekezdése meghatározza, hogy az 
Oberster Gerichtshof magánjogi és büntető ügyek
ben egyaránt a legfelsőbb fokú fórum.

Jóllehet, az uralkodó felfogás abból indult ki.
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hogy az Osztrák Köztársaság Oberster Gerichtshofja 
nem jogutóda az Osztrák-Magyar Monarchia 
Oberster Gerichts- und Kassationshofjának, hanem 
csak annak helyére lépett7, az 1930 január 14-i teljes 
ülési határozat8 a korábbi döntvényeket és ítéleteket 
az Oberster Gerichtshofra nézve kötelezőnek ismer
te el9.

A köztársasági éra kormányzata az alsóbíróságok 
szervezeti rendszerét lényegében az 1867-ben 
Ausztriában működő formában vette át.

Az első világháborút követő területi változások 
következtében az osztrák Oberster Gerichtshof ille
tékességi területe már csak három Oberlandes- 
gericht- illetékességi területre terjeszkedhetett ki, 
úgymint a bécsiére, a gráziéra és az innsbruckiéra.

Miután a törvénykezési szervezeti törvény 1921. 
évi novellája (Gerichtsverfassungsnovelle)10 a bíró
sági ügykörmegosztás kompetenciáját a bíróság e l
nökéről a bírói személyzeti tanácsra ruházta át 
(richterliche Personalsenat)11. a szövetségi kancellá
ri hivatal 1928 június 18-i rendelete12 az Oberster 
Gerichtshofnál egy bírói személyzeti tanácsot létesí
tett. amelynek kötelezettségeként határozta meg a bí
róság ügykörmegosztása fölötti döntések meg
hozatalát.13 E rendelet óta működik tehát az Oberster 
Gerichtshofnál bírói személyzeti tanács, melynek 
tagjai részben hivataluknál fogva, részben pedig a 
bíróság személyi állományából választás útján nye
rik el tisztségüket.

A Justizpalast 1927 július 15-i égésekor14 az 
Oberster Gerichtshof helyiségeinek nagy része meg
semmisült. Az értékes berendezések részleges pusz
tulása mellett a lángok martalékai lettek a magánjo
gi. a büntetőjogi és az elnökségi ügyiratok, az iktató 
(az irattár) csakúgy, mint a központi könyvtár teljes 
könyvállománya. Az Oberster Gerichtshofot az épü
let helyreállításig, vagyis a harmincas évek kezdeté
ig ideiglenesen a Herrengasse 17 szám alatti épület
ben helyezték e l15.

Az 1938 tavaszán lezajlott események, az Ansch- 
luss következtében -  miként azt a birodalmi igazság
ügyi és belügyminiszter rendelete megfogalmazta: 
„az Osztrák Tartományban és a szudétanémet vidé
ken a jogszolgáltatás további vitele” alól az Oberster 
Gerichtshofot -  csakúgy, mint a Generalprokuraturt 
-  1939 február 28-i kezdettel felmentették.16 Az 
Oberster Gerichtshof eddigi hatásköre és illetékessé
ge átkerült a birodalmi törvényszékhez 
(Reischsgericht) és a birodalmi ügyészséghez 
(Reichsanwaltschaft) (1,2 §§). A rendeletet Í939 
március 8-án tették közzé17, hatályba lépésének nap
ja pedig 1939 április I. volt. úgyhogy az Oberster 
Gerichtshofnak osztrák legfelsőbb bíróságként vég
zett tevékenységét 1939 március végével be kellett 
szüntetnie. Valamennyi magánjogi, büntetőjogi és 
elnöki iratanyagát, akárcsak a az 1927-es tűzvész 
után ismét berendezett központi könyvtár értékes ál
lományát át kellett adnia a lipcsei Reichsgerichtnek. 
Az átadott iratanyag és könyvtári állomány 1944/45-

ben. a háborús cselekmények következményeképpen 
nagyrészt elpusztult18. Ezzel immáron nem csak az 
1848-1927 közötti, hanem az 1927-1939 iratanyag 
is semmivé lett.

Az Osztrák Tartomány bírósági szervezete a né
met birodalmi bírósági szervezetbe tagolódott, a 
Bezirksgerichtek helyébe Amtsgerichtek léptek, a 
Kreis- és Landesgerichteket Landgerichtek váltották 
fe l19. Linzben ismét létrehozták az Osztrák Tarto
mány negyedik főtörvényszékeként az Oberlandes- 
gerichtet20. 1938 május elsejére az igazságügyi ható
ságok az Osztrák Tartományban birodalmi hatósá
gokká lettek21. Az osztrák eljárási és anyagi jog alap
vetően hatályban maradt, jóllehet utóbb sok ponton 
kiegészítette azt a birodalmi jog, amennyiben az 
Osztrák Tartományban eldöntött perek ítéleteit22 a 
birodalmi bíróság előtt megváltoztatták.23 A jogor
voslati eljárást illetően mind magánjogi, mind bünte
tőjogi ügyekben az 1939 február 28-i rendelet, mely 
részint messzemenő változtatásokról intézkedett, 
korlátozta a Reichsgerichthez való fellebbezés lehe
tőségét. 24

AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
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A második világháború lezárultát és az Osztrák 
Köztársaság visszaállítását követően az 1945 július 
3-án kelt bírósági szervezeti törvény 
(Gerichtsorganisationsgesetz)25 visszaállította a bí
róságoknak, ügyészi hatóságoknak és Ausztria 
egyéb igazságügyi intézményeinek az 1938 március 
I3-án fennállott szervezetét. (§ 1). Egyidejűleg az 
1938 március 13-án érvényes szervezeti előírások is
mét életbe léptek, így az 1896 november 27-én kelt 
bírósági szervezeti törvény, az Oberster Gerichts- 
und Kassationshof szervezéséről szóló 1850. au
gusztus 7-én kibocsátott császári pátens (A z 
Oberster Gerichtshof statútuma), az 1919 január 25- 
én kelt törvény az Osztrák köztársaság Oberster 
Gerichtshofjának létesítéséről, valamint az 1907 feb
ruár 24-én kelt, az Oberlandesgerichtek és az 
Oberster Gerichtshof működéséről szóló törvény, és
pedig az 1938 március 13-án érvényes fogalmazás
ban, akárcsak az 1921 december 21-ei és 1925 júni
us 18-ai rendeletek a bírói személyzeti tanácsról. Eh
hez kiegészítésképpen a hatóságok átvételéről szóló, 
1945 július 20-án kelt Behörden- 
Überleitungsgesetz26 69. §-a meghatározta, hogy 
magánjogi és büntetőjogi ügyekben legfelsőbb fok
ként ismét felállítják Bécsben az Oberster 
Gerichtshofot. Ehhez képest az 1945 május elsejei 
alkotmánytörvény27 az 1920-as Szövetségi Alkot
mánytörvény 1929-ben érvényes szövegváltozatát és 
ezzel annak 92. artikulusa első bekezdését ismét 
életbe léptette. A Behörden-Überleitungsgesetz úgy 
intézkedett továbbá, hogy az Oberlandesreichtek 
1938 március 13-a után fennálló illetékességi beosz-



tása és az 1939-ben létesített linzi
Oberlandesgericht, ideiglenesen maradjon fenn 
(70.§), a Landgerichtek helyébe újfent
Landesgerichtek és Kreisgerichtek. az Amtgerichtek 
helyébe pedig ismét Bezirksgerichtek (71,72.§§) 
lépjenek

Ezzel a bírósági szervezet az Ausztriában 1938 
márciusában ismert tonnájában ismét helyreállt, s lé
nyegében még ma is érvényes szerkezetét nyerte 
el28.

Az Oberster Gerichtshof 1945 nyarán ismét meg
kezdte magánjogi és büntetőjogi ügyekben legfel
sőbb bírósági tevékenységét, jóllehet némiképpen a 
körülmények szabta korlátozott mértékben. Az Oszt
rák Köztársaság Oberster Gerichtshofjának első el
nökeként kezdte meg munkáját 1945 novemberében 
D r Guido Stroble-W angelidoif.

Mivel az Oberster Gerichtshof szervezetét egy 
sor régebbi és újabb, legnagyobbrészt még a M o
narchiából származó jogi előírás szabályozta, és 
azok nagy részben egy hosszan elnyúló alkotmány- 
jogi helyzetben formálódtak ki. a hatvanas években 
megindultak egy új szervezeti törvény előmunkála
tai. Az új szabályozás végül is az Oberster 
Gerichtshofról szóló. 1969 január 1-jén életbe lép
tetett, 1968 június 19-én kelt szövetségi törvényben 
(OGHG)29 nyert megfogalmazást.

AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
HATÁSKÖRE

A / ÁLTALÁBAN
Az Oberster Gerichtshof a magánjogi és büntető 

ügyekben eljáró legfelsőbb fokú fórum, döntései a 
továbbiakban nem megtámadhatók. Különösképpen 
vonatkozik ez az alapjogok körében gyakorolt alkot
mánybírósági kontrollra, mivel Ausztriában -  Né
metországtól eltérően -  nem létezik általános alkot
mányos panasz a rendes bíróságok döntései ellen az 
alkotmányosan garantált jogok állítólagos megsérté
sére történő hivatkozással.

1993 január elseje óta azonban az Oberster 
Gerichtshof az alapjogok védelmének egy részterüle
tén alkotmánybírósági funkcióval rendelkezik: Az 
alapjogokkal kapcsolatos panaszokról rendelkező tör
vény (Grundrechtsbeschwerdegesetz)30 kötelezi az 
Oberster Gerichtshofot hogy amennyiben, a bírói fó
rumrendszer lehetőségeit már kimerítették, döntsön 
mindazon panaszok ügyében, melyeket a személyi 
szabadságra vonatkozó alapjog büntetőjogi határozat
tal vagy végzéssel történő megsértése miatt emeltek.31

A személyes szabadság alapjogának sérelmét je 
lenti különösen, ha a letartóztatás elrendelése az in
tézkedés céljához képest aránytalan, ha a fogvatartás 
tartama túlzott, ha a letartóztatás feltételei, miként a 
tettre vonatkozó gyanút avagy a letartóztatási okokat 
helytelenül ítélték meg, illetve ha különben

őrizetbevétel vagy előzetes letartóztatás esetén hely
telenül alkalmazták a törvényt. Az Oberster 
Gerichtshof hármas tanácsa (Drei-Richter-Senat) a 
legfőbb ügyész (Generalprokurator) meghallgatása 
után zárt ülésben dönt a panaszról. Az ítéletnek szól
nia kell arról, hogy vajon a szóban forgó alapjog sé
relme bekövetkezett-e és hogy szükség esetén a 
megtámadott döntés vagy rendelkezés hatályon kí
vül helyezendő-e? Ha a panasznak helyt adnak, úgy 
a bíróságot kötelezni kell arra. hogy a rendelkezésé
re álló jogi eszközökkel az Oberster Gerichtshof jo 
gi álláspontjának megfelelő jogi helyzetet haladékta
lanul állítsa helyre.

&/ AZ OBERSTER GERICHTSHOFNAK 
MINT JOGORVOSLATI FÓRUMNAK 
HATÁSKÖRE
Az Oberster Gerichtshofnak. mint a magán- és 

büntetőjogi ügyek jogorvoslati fórumának hatáskör
ét a polgári- és büntető peres eljárásra vonatkozó tör
vények rögzítik. (A Polgári perrendtartás 
fZivilprozeBordnung], a Munka- és társadalom-biz
tosítási törvény [Arbeit-und Sozialgesetz], a 
Perenkívüli eljárási törvény | AuBerstreitgesetz] és a 
Büntető perrendtartás [StrafprozeBordnung]).

A bírói szolgálati törvény (Richterdienstgesetz) 
szerint az Oberster Gerichtshof ezen kívül a bírák 
legfelsőbb fegyelmi törvényszéke, mégpedig első és 
másodfokon az Oberster Gerichtshof. a 
Landesgerichtek bírái valamint a bírósági elnökök 
számára, második fokon minden egyéb bíró számára 
(az első fok ebben az esetben az Oberlandesgericht).

Ezzel szemben az ügyvédek és ügyvédjelöltek fö
lötti fegyelmi jogkör gyakorlása nem érinti a rendes 
bíráskodást. Jobban mondva ezen esetekben első fo
kon az ügyvédi kamara fegyelmi tanácsa 
(Disziplinarrat). másodfokon pedig az ügyvédek és 
ügyvédjelöltek fellebbezési és fegyelmi bizottsága 
(Oberste Berufungs-und Disziplinarkommisson) ille
tékes. Az Oberste Berufungs-und Disziplinar
kommisson a legfelsőbb bíróság kinevezett bíráiból, 
és az ügyvédi karból az ügyvédi kamara által válasz
tott ügyvédbírákból (Anwaltsrichter) áll.

Mint a magán- és büntetőjogi ügyek jogorvoslati 
fóruma, az Oberster Gerichtshof ezidőszerinti jogál
lása szerint különösképpen illetékes:

1. magánjogi ügyekben
a) a fellebbviteli bíróságok (az Oberlandes- 

gerichtek és Landesgerichtek) ítéletei elleni jogor
voslati kérelmek eldöntésében, amennyiben a felleb
bezési bíróság döntését képező pertárgy értéke az 
50.000 schillinget meghaladja, illetve értékhatártól 
mentesen családjogi vitákban és állagvitákban, felté
ve hogy egy kiemelt jelentőséggel bíró jogkérdés 
dönthető el (alapfelülvizsgálat). Ha a fellebbviteli bí
róság ezen előfeltevés mellett a felülvizsgálatot 
megengedhetőnek nyilvánítja: rendes felülvizsgálat
ra kerül sor, ellenben ha a fellebbviteli bíróság a fe
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lülvizsgálatot mégsem engedélyezte: rendkívüli fe
lülvizsgálat keretében kerülhet sor jogorvoslatra. 
(Az utóbbi esetben az Oberster Gerichtshof minde
nekelőtt a megengedhetőségét vizsgálja, s csak a fe
lülvizsgálat elfogadása esetében magát a fellebbvite- 
li ítéletet.)

b) feliebbviteli bíróságok (az Oberlandes- 
gerichtek) munkajogi és társadalombiztosítási ítéle
tei elleni perorvoslatok eldöntésében, amennyiben 
azok -  függetlenül a pertárgyértéktől -  ha különös 
jelentőségű jogkérdésről van szó (alapfelülvizs
gálat). Teljes felülvizsgálat (amely sem különös je 
lentőségű jogkérdéshez, sem engedélyhez nem kö
tött) lehetséges többek között a munkaviszony fenn
állásával kapcsolatos vitánál továbbá az ilyen ügy le
zárásával kapcsolatos vitánál, amennyiben a döntés 
tárgya az 50.000 schillinget meghaladja.

c) kartellügyekben (mint kartell-felsőbíróság, 
[Kartellobergericht]) határozni a bécsi Oberlandes- 
gericht (mint Kartellgericht) ítélete elleni jogorvos
lati eljárásban lehet.

d) felfolyamodási bíróság (Rekursgericht) határo
zata elleni felfolyamodás eldöntésében, (rendes és 
rendkívüli felülvizsgálati felfolyamodás), feltéve 
hogy a per tárgya az 50.000 schillinget meghaladja 
és egy jogkérdést kiemelkedő jelentőséggel érint. A 
rendkívüli felülvizsgálati felfolyamodás a felfolya
modási bíróság (jog)egységi határozatnál nem meg
engedett.

2. Büntetőügyekben:
a) semmisségi panaszok és az ezekhez kapcsoló

dó. ülnökbíróság (Schöffengericht) vagy esküdtszék 
(Geschworenengericht) ítélete elleni panaszok felet
ti döntések.

b) a legfőbb ügyész által a StrafprozeBordung 33. 
§ 2. bekezdésének megfelelően, a törvények védel
mében emelt semmiségi panaszok fölötti döntés.

c) döntés a rendkívüli perújítás ügyében; a bünte
tő eljárás az emberi jogok európai bíróságának, 
egyezménysérelmet megállapító ítélete alapján törté
nő felújítása és az alapjogok megsértése esetében.

AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
SZERVEZETE A LEGFELSŐ BÍRÓSÁGRA 
VONATKOZÓ TÖRVÉNY UTÁN

A/ AZ OBERTSER GERICHTSHOF
ÖSSZETÉTELE
Az Oberster Gerichtshof szervezetére vonatkozó 

részletesebb előírásokat a már említett, s az Oberster 
Gericlushofról szóló, 1968 június 19-én kelt szövet
ségi törvény, az OGHG tartalmazza. A belső műkö
dést és szolgálati ügyvitelt az Oberster Gerichtshof 
elnökének az OGHG 22. § felhatalmazása alapján 
kibocsátott ügyrendje (Gescháftsordnung [OGH 
Geo]) szabályozza.

Az Oberster Gerichtshof a testület tagjaiból és a 
nyilvántartó iroda bíróiból áll. (OGHG 1 §, 1. bek.) 
Az Oberster Gerichtshof testületének tagjai az elnök, 
az alelnökök, a tanácsvezető bírók (tanácselnökök) 
és a tanácsban eljáró bírák (tanácsosok). (OGHG 1 §, 
2. bek.)

Az Oberster Gerichtshofhoz ezidőszerint a testü
let 57 tagja és a nyilvántartó irodához beosztott 6 
bíró tartozik. Az elnök és a két alelnök mellett a 
testület 13 tanácselnököt és 41 szavazattal rendel
kező tanácsost (7 hölgyet és 34 férfit) számlál32. A 
testület tagjait az elnök és az alelnökök kivételével 
a tervezett álláshelyekre vonatkozó pályázati kiírás 
alapján, a szem élyzeti, másként belső  tanács 
(Personalsenat, Innensenat) az állás betöltésére vo
natkozó javaslatának beszerzése után. a szövetségi 
kormány indítványára a szövetségi elnök nevezi ki. 
Miként minden osztrák bíróra, az Oberster 
Gerichtshof tagjaira is érvényes előírás, hogy azon 
év végén, amikor betöltik 65. életévüket, nyugdíjba 
mennek.

B/ AZ ÜGYMENET ÉS 
AZ ÜGYKÖRMEGOSZTÁS
Az Oberster Gerichtshof, amennyiben más az 

OGHG-ból nem következik, tanácsokban tevékeny
kedik. (OGHG 5.§) Szabály szerint a tanácsokban öt 
bíró dönt. kik közül az egyik elnökként vezeti a ta
nácskozást (egyszerű tanács, OGHG 6.) Bizonyos 
ügyekben azonban, melyek nem igénylik az ötös ta
nács (Fünf-Richter-Senat) előtti eljárást, olyan sze
nátusok dönthetnek, amelyik csak a tanácsvezetőből, 
az ügy előadójából és egy további, szavazati joggal 
rendelkező tagból állnak (hármas tanács, 
Dreiersenat, OGHG 7.§.). Például a helyi illetékes
ségű bíróságok határozatairól, hatáskör-átruházások 
ügyeiről, büntető perek áttételéről másik esküdtszék
hez, valamint az alapjogi sérelmekről. Munkajogi és 
társadalombiztosítási jogi vitákban az ötös tanács 
egy elnökből, két tanácsosból és egy-egy, a vállalko
zókat és foglalkoztatottakat képviselő ülnökből áll. 
Amennyiben az Oberster Gerichtshof, mint kartell- 
felsőbíróság (Kartellobergericht) hozza döntését, az 
ötös tanácsot az elnöklő bíró, valamint a szövetségi 
gazdasági kamara és a szövetségi munkáskamara 
két-két ülnöke alkotja.

Ezidőszerint tizenegy magánjogi tanács (beleértve 
a Kartellobergerichtként működő tanácsot is) és öt 
büntető tanács működik, továbbá két, a bírák ügyei
ben eljáró fegyelmi tanács és egy másik a közjegy
zők és a közjegyzőjelöltek ügyében.

Az ügyek elosztására vonatkozóan érvényes az ál
landó ügykörmegosztás alapelve: minden egyes év 
lezárta előtt a szem élyzeti vagy belső tanács 
(Personalsenat, Innesenat) a következő esztendő 
egész tartamára vonatkozóan felosztja az ügyeket a 
testület tagjai között, kialakítja a szükséges tanácso
kat. meghatározza azok vezetőit, helyetteseit, a to-
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vábbi tagokat és póttagokat valamint az előadókat. 
Ez alkalommal rögzíti ezen kívül a helyettesek, pót
tagok és előadók sorra kerülésének rendjét is. Vala
mennyi testületi tag tartozhat egyidejűleg több ta
nácshoz is. (OGHG 13.§ 1. bekezdés) Tekintettel a 
tanácsok számához képest csekély számú szavazati 
joggal rendelkező tagra -  a magánjogi területen hu
szonnyolcán, a büntetőjogin tizenhármán állnak ren
delkezésre -  arra kényszerülnek a tanácsosok, hogy 
párhuzamosan két tanácsban is tevékenykedjenek. 
Amennyiben az előírás szerinti ügymenethez szük
séges, a személyzeti tanács az év végére megváltoz
tathatja az ügybeosztást, ha változtatások következ
tek be testület személyzeti összetételében avagy az a 
tanácsok vagy a bírák valamelyikének túlterheltsége 
miatt szükséges. (OGHG 13. § 2. bekezdés) Az ilyen 
változtatások leggyakrabban büntető ügyekben 
szükségesek, ha a jogorvoslati kérelemről szerteága
zó. száz vagy annál is több iratkötetet felölelő bünte
tő eljárásban kell dönteni. Ilyenkor a tanács tagját 
mentesítik újabb ügyek szignálása alól.

Magánjogi ügyekben a polgár perrendtartásban le
hetőségként biztosított nyilvános felülvizsgálati tár
gyalás viszonylag ritka.3’ Büntető ügyekben viszont 
rendszerint nyilvános tárgyalásokat tartanak (ún. bí
rósági napok, Gerichtstagok) a semmisségi panaszok 
eldöntésére, az azokkal kapcsolatos, az ítélet bünte
tést kiszabó része vagy a magánjogi igény fölötti mi
nősítés ellenében beadott fellebbezés megítélésére’4. 
Formai semmisségi okok érvényre juttatása vagy az 
anyagi semmisségi okok nem eljárásszerű kifejtése 
esetén elutasítható a semmisségi panasz már zárt 
ülésben is. Ilyen esetben a döntésre, egy egyúttal 
emelt fellebbezés ügyében az Oberlandesgericht ille
tékes. A zárt ülés a megtámadott ítéletet hatályon kí
vül is helyezheti, ha látható, hogy az eljárás megújí
tása első fokon elkerülhetetlen.

C. A KIBŐVÍTETT TANÁCS
Az Oberster Gerichtshofról szóló törvény kibo

csátása óta megszűnt az ítéletgyűjtemény és a dönt
vénytár intézménye. Nem sokkal az Oberster 
Gerichtshof 1945. esztendei visszaállítása után mar
káns alkotmányjogi aggályokat35 fogalmaztak meg 
mindenekelőtt az Oberster Gerichtshof elnökének az 
akkor hatályos, az ítéleti gyűjtemény és a döntvény
tár vezetéséről szóló instrukcióban meghatározott 
felfüggesztési jogára vonatkozóan. Hasonlóképpen 
problematikus volt a tanácsoknak még az instrukció
ban elrendelt kötöttsége azokhoz a döntésekhez, me
lyeket a döntvénytárba bevezettek. Az OGHG ezért 
ezen megoldások helyett (amelyek vitathatatlanul a 
tanácsok ítélkezésének

egységét szolgálták magánjogi és büntető perek
ben egyaránt) az úgynevezett kibővített tanács 
(Verstarkter Senat) intézményét rendelte.

Az egyszerű tanács az Oberster Gerichtshof to
vábbi hat tagjával kiegészülve válik kibővített ta
náccsá, ha úgy határoz, hogy

1. A különös jelentőséggel bíró jogkérdés eldönté
se eltávolodik Oberster Gerichtshof állandó ítélkezé
si gyakorlatától vagy ebben a jogkérdésekben a kibő
vített tanács kibocsátott határozata jelentőségteljes 
lenne, vagy

2. egy megoldandó jogkérdés megválaszolására az 
Oberster Gerichtshof ítélkezési gyakorlatában nin
csen egyöntetű válasz.

Kibővített tanács jár el akkor is, ha kibővített ta
nács hatályon kívül helyező végzése vagy ítélete 
alapján az ügyet új eljárásra utasították és azt azután 
újfent az Oberster Gerichtshofhoz terjesztették fel.

A kibővített tanácsi döntést kimondó végzést 
alapvetően zárt ülésben hozzák éspedig (magánjogi 
kérdésekben) az esetleges szóbeli tárgyalás vagy 
(büntető ügyekben) a nyilvános ülések bírósági nap
ja előtt; ha egy ilyen döntés szükségessége csak a 
szóbeli tárgyalás folyamán vagy a bírósági nap alatt 
derül ki, úgy a végzés azon kihirdethető. A kibővített 
tanács a szóbeli tárgyalást vagy a bírósági napot újra 
megtartja. A kibővített tanácsban az egyszerű ta
nácshoz rendelt előadó mellett egy további előadóbí
ró ténykedik.

Azt követően, ha egy kibővített tanács egy külö
nösjelentőséggel bíró jogkérdést eldöntött, határoza
tától csak egy másik kibővített tanács térhet el. En
nélfogva nem történhet meg. hogy a tanácsok dönté
süknél egy kibővített tanács kifejezett jogi vélemé
nyére ne legyenek tekintettel.

Az OGHG hatályba lépésétől 1996 végéig össze
sen huszonhat magánjogi és tizennyolc büntetőjogi 
ügyben született kibővített tanácsi döntés.

D./ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS
Az Oberster Gerichtshof irányítása az elnök köte

lessége (OGHG 3.§) Ő dönt valamennyi igazságügyi 
igazgatás körébe eső ügyben (a szolgálati ügy szer
vezése, szolgálati felügyelet a személyzet fölött, sze
mélyzeti ügyek, költségvetési ügyvitel, pénzügyek, 
könyvtárügy, stb.), feltéve, hogy ezekben nem külön 
tanácsok illetékesek.

Ezek a tanácsok -  a bírói függetlenség garanciájá
val - a z  igazságügyi igazgatás területén intézkednek:

a) A teljes ülést (Vollversammlung |OGHG 9.§]) 
a testület tagjai alkotják; feladata mindenekelőtt az 
Oberster Gerichtshof tevékenységéről szóló s a szö
vetségi igazságügyi minisztériumnak készítendő 
éves beszámoló megszavazása. Az éves beszámoló
ban továbbá olyan javaslatok megtétele, melyek az 
összegyűjtött tapasztalatok alapján törvényhozási in
tézkedések előkészületeit, vagy rendeletetkibocsátó 
tevékenységet inspirálják.

b) A szakértői tanács (Begutachtungssenate 
[OGHG 11 .§]) mint a magánjogi, büntetőjogi illetve 
mindkét területet érintő ügyek szaktanácsa a testület 
15 tagjából áll, s állásfoglalásokat bocsát ki a szövet
ségi igazságügyi minisztérium megkeresése alapján, 
törvényhozási illetőleg rendeletalkotási javaslatok
kal kapcsolatban.



c) a személyzeti tanács (Personalsenat) tagjai rész
ben hivatalból, részben az Oberster Gerichtshof bírái 
közül választás alapján kerülnek ki. A belső tanács 
(Innensenat), melynek tagjai az elnök, a korelnök al- 
elnök s három, a testület bíráiból választott tnácsos, 
határoz mindenekelőtt az ügymegosztás és a legfel
sőbb bírósági bírói álláshelyek betöltésére vonatko
zó javaslatok ügyében csakúgy mint a az 
Oberlandesgerichtek elnöki és alelnöki álláshelyei
nek betöltéséről. A külső tanács (ABensenat) mely
nek tagjai az elnök, a korelnök alelnök és öt, a négy 
Oberlandesgericht és az Oberster Gerichtshof bírái 
köréből választott tanácsos, illetve az Oberlandes
gerichtek személyzeti tanácsai által választottak, 
dönt az Oberlandesgerichtek bírói álláshelyeinek be
töltésére vonatkozó javaslatok ügyében csakúgy 
mint a az első fokú bíróságok elnöki és alelnöki ál
láshelyeinek betöltéséről.

A Oberster Gerichtshof bírósági kancelláriáját 
(Gerichtskanzlei) és bizonyos részben az igazság
ügyi igazgatás feladatait hivatalnokok és szerződé
ses alkalmazottak gondozzák; a vezetés az Oberster 
Gerichtshof hivatala elnökének kötelezettsége. Az 
elnökségi kancellária (Prasidialkanzlei) magánjogi 
ügyosztályból, a büntetőjogi ügyosztályból és a nyil
vántartó irodai ügyosztályból áll.

AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
NYILVÁNTARTÓ IRODÁJA

A. A NYILVÁNTARTÓ IRODA 
SZERVEZETE ÉS FELADATAI
Nyilvántartó irodát első ízben 1907-ben alapítot

tak és azután 1950-ben nyitották meg ismét. Koráb
ban a nyilvántartó irodának kötelessége volt az 
itélet-gyüjtemény és a döntvénytár vezetése. Hason
lóképpen gondoskodott azon döntések bejegyzésé
ről. amelyek ha nem is kerültek bevezetésre a gyűj
teménybe vagy a döntvénytárba, azért a testület va
lamennyi tagjának tudomására kellett hozni. Ezáltal 
a bírákat az ítélkezés aktuális helyzetéről informál
ták s ezen keresztül segítették elő a legfelsőbb bíró
sági judikatúra egységességét. Ennek megvalósításá
hoz valamennyi döntést kiadmányozás előtt a nyil
vántartó iroda kezelőhivatalába kellett eljuttatni. A 
nyilvántartó iroda referenseinek volt kötelezettsége 
az is, hogy a magánjog területére eső ellentmondó 
felfogások esetében erről az első elnököt tájékoztas
sa, hogy az felfüggesztési jogát gyakorolhassa és a 
teljesülés határozat megalkotása iránt intézkedhes
sen. 36

A nyilvántartó iroda feladatait az Oberster 
Gerichtshofról szóló törvény alapvetően nem változ
tatta meg. A nyilvántartó irodának, amelynek veze
tésére az elnök egy nyilvántartó irodai bírót vagy a 
testület egy tagját annak beleegyezésével bízta meg

,(OGHG !4.§ 1. bekezdés) kötelessége volt az 
Oberster Gerichtshof valamennyi döntéséről nyil
vántartást vezetni és feldolgozni magánjogi, büntető
ügyekben, illetve fegyelmi ügyekben egyaránt. Túl 
ezen, szükség esetén más felsőbíróságok fontosabb 
döntéseit is feldolgozza (beleértve az Emberi jogi bi
zottságot és az Emberi jogi bíróságot éppúgy mint az 
Európai közösség bíróságát) valamint az idevágó 
irodalmat (OGHG 14.§ 2. bekezdés). Az 1966. év 
kezdetéig a regisztrálás és kiértékelés csupán papír
kártyákon történt (s ez kereken 350.000 nyilvántar
tókártyát jelent), azóta a teljes dokumentáció elekt
ronikus adatfeldolgozására álltak át. így azután ma 
már a szövetség jogi informatikai rendszere (RIS) 
segítségével a feldolgozott jogtételek a bíróságok, 
ügyvédek, közjegyzők de bárki más számára is elér
hetők.

A magánjogi ügyekben egyaránt van úgynevezett 
beérkező és kimenő iktatás. Miután a jogorvoslati 
kérelemre vonatkozó iratot az Oberster 
Gerichtshofnál bevételezik és regisztrálják, azt elő
ször a nyilvántartó irodának küldik meg. Ott vala
mennyi. az ügy tárgyához kapcsolódó korábbi ítéle
tet és dönrést felkutatva és iratokkal kiegészítve vé
leményt készítenek. Csak ezt követően jut az ügy ak
tája az eljáró tanács előadójához. A tanács határozat- 
hozatala után a kibocsátott döntést a nyilvántartó iro
dán feldolgozzák, kiadmányozzák és visszaküldik a 
fölterjesztő bíróságra.

Büntető-és fegyelmi ügyekben ellenben csak visz- 
szaérkezés után történik iktatás: a jogorvoslati kére
lem aktája azonnal a tanács előadójához kerül, aki 
szükség szerint ő  maga foglalja össze az idevágó ko
rábbi ítélkezési gyakorlatot.

A nyilvántartó iroda első sorban az Oberster 
Gerichtshof és a legfőbb ügyészség tagjainak, a 
szövetségi igazságügyi minisztérium jogtudó hiva
talnokainak, de túl ezeken az intézkedések szerint a 
szolgálati lehetőségekhez képest bíráknak, ügyé
szeknek, ügyvédeknek, közjegyzőknek és a belföl
di felsőiskolák jogot oktatóinak vagy akárcsak tu
dományos célból más személyeknek is segítséget 
nyújt a regisztrált döntések felleléséhez és hozzáfé
réséhez.

B. AZ OBERSTER GERICHTSHOF 
DÖNTÉSEINEK KÖZZÉTÉTELE
Az Oberster Gerichtshof döntvényeit és ítéleteit 

első  ízben 1872-ben az A llgem eine Gerichts- 
zeitungban hozták hivatalosan nyilvánosságra37. 
1879-től 1920-ig a Nowak által alapított és 1901-től 
a bíróság által hivatalosan szerkesztett gyűjtemény
ben, az „Entscheidungen des k.k. Obersten 
Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungs- 
sachen” című kiadványban történt. A valamennyi 
döntvényt és ítéletet tartalmazó összeállítás volt 
1950-ben az Oberster Gerichsthof szerkesztőbizott
sága szerkesztette kötet „Die Judikate und Sprüche
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des Obersten Gerichtshofes seit seinem Bestande” , 
Wahle részletes előszavával.

1919 óta a legfontosabb döntések magánjogi és 
büntetőjogi ügyekben két. az Oberster Gerichtshof 
által szerkesztett hivatalos éves gyűjteményben, és
pedig a Magánjogi Gyűjteményben (Sammlung 
Zivilsachen [SZ]) és a Büntetőjogi Gyűjteményben 
(Sammlung Strafsachen [SSt|) jelentetik meg. Az 
ezekben a gyűjteményekben nyilvánosságra hozan
dó döntvények mindnkori válogatására kötelezett bi
zottság az Oberster Gerichtshof testületének tagjai
ból áll, büntetőügyekben tagja a főügyész is. (OGHG 
15. §) Ezekből gyűjteményekből azután rendszerint 
magánszemélyek szerkesztette döntvénygytárakban 
és szakfolyóiratokban is tesznek közzé felsőbírósági 
döntéseket.

1993 kezdetétől egyébként mind nagyobb az 
igény arra, hogy bizonyos meghatározott felsőbíró
sági döntéseket tartalmazó anonymizált kiadványt 
költségtérítés ellenében is fenntartsanak. (OGHG 
15a. §) A bíróságok és közigazgatási hatóságok, 
amelyeknek a lenyomatokra hivatalos célból van 
szükségük, nem kell költségtérítést fizetniök. A dön
tések nyomata megrendelhető. Ezidőtájt körülbelül 
húsz, meghatározott szakterületek számára teljesített 
speciális rendelési lehetőség áll rendelkezésre.

A nyilvántartó irodán jelenleg hat bíró dolgozik, 
akiket eredetileg különböző alsóbíróságokra nevez
tek ki és onnan is rendelték be őket szolgálatteljesí
tésre.

A OBERSTER GERICHTSHOF 
KÖNYVTÁRA

Az Oberster Gerichtshof könyvtára „a bécsi igaz
ságügyi palota központi könyvtára” (Zentralbib- 
liothek im Wiener Justizpalast). A könyvtár az 
Oberster Justizstelle 1829-es esztendőben létreho
zott könyvtárának utóda, az egyik legrégebbi európai 
bírósági könyvtár. Az Oberster Gerichtshof alapítása 
után 1848-ban a könyvtár annak igazgatása alá ke

rült. A könyvállomány a későbbiekben -  mindenek
előtt a Veronai Tanács Bécsbe költözködése és a ma
gyar királyi hétszemélyes tábla bekebelezése nyo
mán -  szépen gyarapodott.

Az Oberster Gerichtshofnak a Justizpalastba törté
nő áttelepítése után a könyvtár is ebbe az épületbe 
került, s eleinte az úgynevezett Bibliothekssalban 
helyezték el. Később a két emeletre terjeszkedő 
Festsaalt is hozzá csatolták. 1905 óta a könyvtár a 
„Zentralbibliothek im Wiener Justizpalast” elneve
zést viseli. 1927 elején a könyvállomány kereken 
már 50.000 kötetre rúgott.

A Justizpalast égésekor 1927 júliusában az állo
mány nagy része megsemmisült, közöttük értékes, 
több száz éves kéziratok, pótolhatatlan korai ős- 
nyomtatványok valamint dalmát és olasz városok 
eredeti statútumai.

Az elkövetkezendő években sikerült a könyvtárat 
új beszerzésekből, bel-és külhoni könyvtárak számos 
adományából ismét újraépíteni. A harmincas évek 
közepére már ismét 18.000 kötet a könyvállomány.

Az Oberster Gerichtshof feloszlatása után 1939- 
ben a nagy állományt a lipcsei Reichsgerichtnek át 
kellett adni. Maga a könyvtár az Oberlandesgericht 
Wien igazgatása alá került s maradt is 1945-ig.

Az Oberster Gerichtshof helyreállítása során 
1945-ben a központi könyvtár fölött ismét az 
Oberster Gerichtshof vállalt gondoskodást. Az állo
mányt következetesen fejlesztették; napjainkra közel 
százezer kötetet számlál a kül-és belföldi szakiroda- 
lom, a nemzetközi-és hazai szakfolyóiratok nyilván
tartott készlete. Az 1983/84. évi általános felújítás és 
bővítés nyomán immáron rendelkezésre áll egy bírói 
olvasóterem, egy vendégek számára létesített olva
sóterem, folyóiratterem, igazgatási helyiségek és egy  
értékmegőrző helyiség. A központi könyvtár az 
Oberster Gerichtshof tagjainak és a legfőbb ügyész
ségnek hivatali könyvtárként szolgál, ezen túl az ér
vényes, az Oberster Gerichtshof elnöke által kibo
csátott könyvtári rendtartás értelmében ügyvédek és 
mások is használhatják.

Fordította Mezey Barna
[Herbert Steininger az Oberster Gerichtshof volt elnöke]
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INTÉZMÉNYI ES SZEMÉLYI KERETEK Wilhelm Brauneder -  Gerald Kohl (Bécs):

Ausztriában a jogtörténeti kutatás mindenekelőtt a 
bécsi és grazi jogi karok jogtörténeti intézeteiben 
folyik, ezeken kívül jelentősen kisebb mértékben 

Salzburgban, Innsbruckban és Linzben. Az Osztrák Tu
dományos Akadémia Jogtörténeti Bizottsága (korábban 
Responsum- és Úrbéri Bizottság (Weistümer- und 
Urbarkommission) és Savigny Alapítványi Bizottság) 
egy részterületen nyújt korlátozott mértékben segítsé
get, nevezetesen egyes jogforrások kiadása tekinteté
ben, emellett a Reichshofrat történetének kutatására 
koncentrál (Lásd: II.B). A szűk értelemben vett jogtör
ténészeken. tehát a történetre specializálódott jogászo
kon kívül még két csoport végez jogtörténeti kutatáso
kat. Egyrészt jogászokról van szó, akik nem jogtörté
netre szakosodtak, másrészt történészekről, akik túl
nyomórészt a nagyszámú egyetemi történeti intézetben, 
kisebb részben levéltárakban tevékenykednek.

A nem jogtörténész jogászok érdeklődése elsősorban 
a modern alkotmánytörténetre irányul, nagyjából 
1848/49-től, az első írott alkotmányok kiadásának idő
pontjától. de léteznek munkák más tételes jogi kutatási 
témák történeti előzményeiről, mint a polgári- és bünte-

A  jogtörténeti kutatás 
Ausztriában
tő-eljárásjog, csakúgy, mint életrajzi kutatások egyes 
szakterületek korábbi művelőinek életéről és munkás
ságáról.

A történészek jogtörténeti adalékai szétszórtabbak. 
Érintik a korai és a modern alkotmánytörténetet csak
úgy, mint a középkori, és mindenek előtt a kora újkori 
tudománytörténetet, különösen a magánjogtörténet, tár
sadalomtörténeti kérdésfeltevésekkel, és végül a bünte
tőjog-történetet a bűnözés történeti kutatásával. Az 
utóbbi években egyre több munka csatlakozott ehhez az 
Osztrák Történészbizottság (Lásd: II.C) ösztönözésére 
és szervezésében a nemzetiszocialista jogtalanságok 
feldolgozására. Összességében a történészek által vég
zett kutatások nem csak az általános politikatörténetet, 
hanem mindenekelőtt a társadalom- és gazdaságtörté
netet hozzák közelebb a jogtörténethez.

Ezzel egyidejűleg 1970 óta az Osztrák Történész-


