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FORRÁS2012. január 1-jétől a visszaállított Kúria jár el Ma
gyarország legfelső bírói fórumaként, s felel egyút
tal az ítélkezés egységéért és szakmai színvonaláért." 
A Kúria kiemelt feladata a jogegység, az országszer

te egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása, amely a jog- 
biztonságot szolgálja. Már 100 évvel ezelőtt megfogal
mazódott az az igény, hogy ne szülessenek egymással 
homlokegyenest ellentmondó ítéletek, ugyanakkor -  mi
vel minden jogesetnek külön individualitása van -  a bíró 
elsősorban az igazságos döntést keresse, s azt sose áldozza 
fel pusztán a jogegység kedvéért." Úgy gondolom, hogy 
elődeink intése ma is megszívlelendő, legyen szó akár a 
jogegységi határozatok meghozataláról, akár azok konk
rét ügyben történő alkalmazásáról.

A királyi Curia döntései ugyanakkor nemcsak a jogal
kalmazás kérdéseiben, hanem a határozatok formáját ille
tően is irányt mutattak, különös tekintettel az indokolásra. 
Napjainkban is aktuálisak Oberschall Adolf kúriai elnök 
szavai: „A bíró ítélete legyen megnyugtató Nem elegen
dő tehát, ha a bíró igazságos döntést hoz -  annak olyan for
mában és tartalommal kell megszületnie, hogy valameny- 
nyi fél számára megnyugtató legyen. Ez csak úgy érhető 
el, ha az indokolásból világosan kitűnik, hogy a bíró az 
üggyel részleteiben foglalkozott, feltárta az összes lénye
ges körülményt, s így megalapozott tényállás birtokában 
hozta meg döntését.'"' Az indokolás kellő hosszúsága és 
részletezettsége mellett azonban nem feledkezhetünk meg 
annak tartalmáról sem. A jó bíró a nem jogvégzett felekre
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A Kúria az ítélkezés 
egységéért
is tekintettel van: az ítéletét alátámasztó, magas szakmai 
színvonalú érvelést közérthetően tudja megfogalmazni.

Minden bírói döntés komoly szellemi munka eredmé
nye; ha a bíró a tényállás felderítésével és jogi minősíté
sével eljutott az igazságos döntéshez, akkor ezt megfelelő 
formába is kell öntenie. Ezt követeli az igazságszolgáltatás 
méltósága és az állampolgárok érdeke. Meggyőződésem, 
hogy a régi kúriai döntvényeket bemutató tanulmány nem 
csupán a jogtörténet iránt érdeklődök, hanem valamennyi 
bírótársam számára tanulságokkal szolgál majd.

* Bódiné dr. Bcliznai Kingának a régi magyar királyi Curia dönt
vényalkotási jogát bemutató, alább következő tanulmánya nem csupán 
jogtörténeti szempontból jelentős, hanem a jelenkor ítélkező bírái szá
mára is fontos üzenetet hordoz.

** A Curia elnökének szava -  tudósítás Oberschall Adolf kúriai el
nök teljes ülési felszólalásáról (Jogtudományi Közlöny, 1907. április 12.)
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