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A Kúria döntvényalkotási
joga

A  bíróságok elsődleges feladata a peres felek vitáinak 
rendezése, de már a Hármaskönyv is megfogalmaz
ta, hogy az ország rendes bírái (nádor, országbíró, 

kancellár, személynök) nemcsak jogalkalmazó, hanem jog
alkotó hatalommal is rendelkeznek: „[...] ez a mi szoká
sunk az ország rendes biráinak ismételt, sőt több ízben egy 
és ugyanazon renddel, módon és eljárással hozott és alkotott 
s törvényese végrehajtással is megerősített ítéleteiből és Íté
lő leveleiből származott.” (HKII. rész 6. cím 11. §)

A bírósági ítéletekben foglalt jogelvek csak annyiban 
lehettek irányadók egy-egy ügy eldöntésénél, amennyiben 
azokat az ítélkező fórumok úm. belső erejüknél fogva he
lyesnek fogadták el.

Az 1723. évi bírósági reform 
és a Planum Tabulare

mellett az alsóbb bíróságok ítéletei közül is válogatott, 
hiszen természeténél fogva nem minden per juthatott fel 
a Kúriába. Első része a perrendtartásra vonatkozó határo
zatokat tartalmazta, második része pedig a különböző pe
rekhez kapcsolódó anyagi jogszabályokra vonatkozó dön
téseket foglalta magában.

„A vakmerőén Fellyebbvivönek büntetéséről” példá
ul a következő végzést olvashatjuk a Mária Terézia-féle 
döntvénygyüjteményben: „203. (2. Végzés) [...] ha vala
ki egyenesen és teljességgel minden Törvényszékek előtt 
elesik és az ellent nem álván, még is a ' Fellyebbvitelt vak
merőén sarkalja, és minden Törvényszékébe felviszi, illyen- 
kor ámbár az ügy külömben a ' maga természete szerint a ’ 
költségebiek viszszatéritéseiket nem kíványja, és ámbár a ' 
Győzedelmes Fél a'költségeket nem kéri; még is a'vesztes 
azokban elmarasztaltatik, mert méltán büntettetik a 'költsé
geknek viszszatérítéseikre az ollyan. a 'ki a fondamentomat- 
lan ügyet minden Törvényszékeken keresztül vitte, és annyi 
Itélőszékeket más ügyeknek hátráltatásokkal fárasztón. 
Mind a 'két Tábla.

Bár a jogírók és a bíróságok is jogforrásként idézték a 
döntvény gyűjteményt, az abban foglalt elvi megállapodá
sok az ügyek elintézésénél nem kötelezték sem a Kúriát, 
sem az alsóbb fokú bíróságokat, viszont hü képet adtak a 
korabeli birói joggyakorlatról.

A hétszemélyes táblát és a királyi táblát magában fogla
ló királyi Kúria 1723-ban rendszeresen ítélkező és állan
dósult hatáskörű felsőbírósággá vált (1723:24-26. te.). 
1723-tól kezdődően a királyi Kúria elvi megállapításokat 
tartalmazó ítéleteit „decisio- 
nes ”-nek, ha pedig mindkét táb
la ugyanabban a jogkérdésben 
többször is egyformán nyilatko
zott, akkor azt „decisio praeju- 
dicium ”-nak, irányadó elvi ki
jelentésnek nevezték. A magyar 
bírói jogalkalmazói szokásjog 
azonban jelentősen eltért az an
gol common /ow-tól. A magyar 
bűó ugyanis nem korábbi pre
cedensekre, nem esetröl-esetre 
utalt vissza, hanem a bírósági 
gyakorlatban kialakult tenden
ciákra -  többek között azért is, 
mert a korábbi ítéletek nyilván
tartása és rendszerezése Ma
gyarországon nem volt olyan 
alapos, mint Angliában.

A Kúria végzeményei jogi 
erővel bírtak, az ítéletek ismert
té válásával a felek egy-egy 
döntést irányelvül fogadtak el.
Mária Terézia 1768-ban elren
delte, hogy gyűjtsék össze az 
1723 utáni kúriai végzeménye- 
ket. Az 1769-ben megjelent Pla-

_mim Tabulare a Kúria döntései
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Döntvényalkotási jog a 19. században
A Planum Tabularéval megindult munkát folytatta Molnár 
István ügyvéd, aki az 1769 és 1823 közötti időszak dönt

vényeit adta ki 1823-ban, Senten- 
tiae excelsae curiae regiae intra 
annum 1769 [...] anni 1823 [...] 
címmel. 1822 és 1848 között leg
főbb bűói fórumunk minden ítéle
tét maga adta ki, majd az 1861 -ben 
visszaállított Kúria újra közzétette 
nyomtatásban ítéleteit, de kellő ér
deklődés hiányában azt már 1862- 
ben megszüntette. A Jogtudomá
nyi Közlöny mellékleteként 1869 
augusztusától, Curiai határozatok 
címmel jelentek meg ismét a Kú
ria elvi jelentőségű határozatai, 
azzal a céllal, hogy „az ország leg
főbb törvényszéke által vallott el
veknek közlése, jelen bonyolódott 
jogállapotunkban némi tájékozá
sul” szolgáljon.2

Amikor a polgári törvényke
zési rendtartás tárgyában kiadott 
1868:54. te. 4. §-a alapján a Kúria 
szervezete átalakult, annak sem- 
mítőszéki osztálya a vitás kér
déseket teljes ülésen tárgyalta és 
döntötte el, s ezekről döntvény
könyvet vezetett, magára néz
ve pedig kötelezőnek ismerte el.
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Czövek István 1825. évi kiadásának címlapja



A Kúria legfőbb ítélőszéki osztálya azonban nem alkotott 
teljes ülési elvi megállapodásokat.3

A magyar jogalkotók a 19. századi porosz, illetve ba
jor felsöbírósági gyakorlatot mintául véve szabályozták 
a Kúria döntvényalkotási jogát, miszerint a teljes ülésben 
hozott elvi megállapodások az illető bíróságot kötelezik 
az ügyek elintézésénél.

Az 1881:59. te. (perrendtartási novella) 4. §-a ki
mondta:

„Az igazságszolgáltatás egyöntetűségének megóvása 
végett, a vitás elvi kérdések, a magy. kit: Curia polgári 
tanácsainak teljes ülésében döntetnek el.

Ha ilyen vitás elvi kérdés valamely ügynek elintézése 
alkalmával merül fel: úgy a tanács többségének, mint a 
tanács elnökének jogában áll, a vitás elvi kérdést az ügy 
elintézése előtt, a teljes ülés eldöntése elé terjeszteni.

Ezenfelül a magyar kir. Curia elnöke, ha ellentétes elvi 
alapokon nyugvó határozatokról nyer tudomást, a vitás 
elvi kérdés eldöntése végett, a teljes ülést késedelem nél
kül egybehívja.

A teljes ülés elvi megállapodásai, az ügyiek eldöntésé
nél irányadók.

Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy a teljes 
tanács alakításának, a teljes ülési táigyak előadásának, 
a tanácskozás és szavazás rendjének, a határozat hitele
sítésének, a döntvénykönyv vezetésének, és a döntvények 
közzétételének módozatait, a m. kir. Curia meghallgatása 
után, rendeleti utón állapíthassa meg. "

Polgári törvénykönyv híján a vitás elvi kérdések eldön
tése nyomán megszövegezett döntvények rendkívül fon
tos támpontot adtak az ítélkező bíráknak.

A törvényi felhatalmazás alapján a 2.214/1881.1. M. E. 
számú rendelet részletesen szabályozta a polgári ügyek
ben felmerülő vitás elvi kérdések eldöntésének menetét, a 
döntvényalkotás folyamatát.

A polgári ügyekben felmerülő vitás elvi kérdések el
döntésére a Kúria polgári tanácsainak bíráiból és elnökei
ből, valamint a Kúria elnöke által kirendelt tanácsjegyző
ből álló teljes tanács volt hivatott. A teljes tanács elnöke 
a Kúria elnöke (országbíró) vagy másodelnöke, illetve 
alelnöke volt.

A teljes tanács akkor bírt döntvényalkotási joggal, ha a 
polgári tanácsok tagjainak több mint fele megjelent az ülé
sen. Teljes tanács elé akkor kerülhetett a vitás elvi kérdés, 
ha valamely ügy előadásakor vagy tárgyalásakor vitás elvi 
kérdés merült fel, illetve ha az előadó vagy a tanács más 
tagja az előadottal hasonló ügyekben hozott ellentétes elvi 
alapokon nyugvó kúriai határozatokról tudott.

A vitás elvi kérdést mindig a teljes ügyállás, illetve az 
ellentétes határozatok előadása és indoklásuk felolvasása 
után tárgyalta a teljes tanács. Az előadói tisztet azok a bí
rák töltötték be, akik a vitás elvi kérdésekre alapul szolgált 
ügyek előadói voltak.

A teljes tanácsban először az előadó teijesztette elő in
dokolt véleményét, amelyet az esetleges ellenindítvány, 
valamint a hozzászólások követtek. A tanácskozás befe
jezése után szavazásra4 került sor, majd az elnök a teljes 
ülésben hozott elvi megállapodást rövid indoklással ki
hirdette, és a döntvény szövegezésére bizottságot nevezett
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ki. A szövegező bizottság két bírából és egy jegyzőkönyv
vezetőből állt.

A döntvényeket indokolni kellett, amelynek szövege
zése szintén a bizottságra hárult. A döntvényt és indok
lásának teljes szövegét a teljes tanács üléséről készült 
jegyzőkönyvbe be kellett vezetni, és az elnöknek, a jegy
zőkönyvvezetőnek és a két bírói tagnak alá kellett írnia.

A döntvény és indoklása szövegének hitelesítésére a 
Kúria elnökének újabb teljes ülést (hitelesítési teljes ülés) 
kellett összehívnia. A döntvények teljes szövegét a hitele
sítés után az 1882. január 1-jével megnyitott „döntvény- 
könyv”-be kellett beírni, és közzétételre a hivatalos lapnak 
megküldeni.

„A döntvénykönyvbe f. sz. alatt első sorban a vitás elvi 
kérdések, ezek után pedig az azokra hozott döntvények 
azon teljes tanácsülések idejének kitételével, a melyekben 
hozattak és hitelesíttettek, úgy írandók be, hogy a netaláni 
iráshibák következtében szükséges kiigazítások az egyes 
lapok szélén beírathassanak. " A döntvénykönyvhöz betű
rendes tárgymutatót kellett készíteni.

A kir. ítélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről 
szóló 1890:25. te. decentralizálta a táblákat, a korábbi 
kettő helyett tizenegyre emelte az ítélőtáblák számát. Ez 
szükségessé tette, hogy az ítélőtáblák döntvényalkotá
si joga a Kúria felügyelete alá kerüljön, hiszen a táblák 
számszerű növekedése az eltérő joggyakorlat kialakulásá
nak veszélyét hordozta magában.

A jogegységesítö törekvések a törvény 13. §-ában fo
galmazódtak meg:

„A kir. ítélőtábla azokban az ügyekben, melyekben a 
törvény szerint mint utolsó fokú bíróság já r  el, a felmerült 
vitás elvi jelentőségű jogkérdéseket teljes ülésben dönti el

A teljes ülés elvi megállapodását az illető kir tábla ta
nácsai mindaddig követni tartoznak, mig azt újabb teljes 
ülési megállapodás meg nem változtatja.

Mindenik kir. ítélőtábla köteles elvi megállapodását a 
többi kir. Ítélőtáblával közölni, s azt úgy a kir. igazságügy- 
ministerhez, mint a kir. curia elnökéhez fölterjeszteni.

Ha akár a kir. igazságügyminister, akár a kir. curia el
nöke arról győződnek meg, hogy az egyes kir. ítélőtáblák 
ellentétes elvi jelentőségű megállapodásra jutottak: hala
dék nélkül intézkednek, hogy a jogegység megóvása végett 
a felmerült kérdés a kir. curia megfelelő teljes ülése elé 
terjesztessék.

A kir. curia teljes ülési megállapodását a kir. ítélőtáblák 
mindaddig követni tartoznak, mig azt a kir. curia újabb 
teljes ülési megállapodással meg nem változtatja.

Bármelyik kir. ítélőtábla teljes ülése, a szavazatoknak 
legalább kétharmadrészével hozott határozata alapján, a 
kir. curia teljes ülési megállapodásának megváltoztatá
sa czéljából indokolt felterjesztést tehet, mely esetben a 
kérdés a kir. curia megfelelő teljes ülése által újból el
döntendő. [...]"

A  kir. ítélőtáblák és a kir. Curia teljes üléseinek sza
bályozása tárgyában kiadott 4.214/1891. I. M. E. számú 
rendelet kimondta, hogy a Kúria elnökének kell gondos
kodnia arról, hogy a kir. ítélőtábláktól hozzá felteijesztett 
teljes ülési döntvényeket más tárgyaktól elkülönítve ke
zeljenek, nyilvántartsanak és „egymással esetről-esetre
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egybehasonlíttassanak”. Ha a Kúria elnöke meggyőződött 
arról, hogy a felterjesztett ítélőtáblái döntvény a nyilván
tartott ítélőtáblái döntvények valamelyikével ellentétes, 
vagy ha erre őt az igazságügy-miniszter figyelmeztette, 
intézkedett azon ügyek iratainak hivatalból való beszer
zése iránt, amelyekben az illető ítélőtáblák ellentétes elvi 
jelentőségű megállapodásokat hoztak. A Kúria elnöke egy 
vagy két előadót rendelt ki a jogkérdés szövegének előze
tes megállapítására, annak eldöntésére pedig -  a vitás jog
kérdés függvényében -  polgári vagy büntető, esetlegesen 
polgári és büntető teljes ülést tűzött ki.

A Kúria teljes ülési döntvényeit, amelyek az egyes 
ügyekben korábban hozott határozatokat nem érinthették, 
az ítélőtábláknak mindaddig követniük kellett, míg azokat a 
Kúria újabb teljes ülési döntvényével meg nem változtatta.

löfléneti szemle ̂ '
lározalokal bizottság választja ki, a mely bizottság elnöke 
a kit: Curía büntető szakosztályának vezetője, tagjai pedig 
a kit: Curia büntető tanácsainak vezetői és a koronaügyész 
vagy helyettese. A gyűjteményt, mint a kir. Curiának hivata
los kiadványát, az igazságügyminister téteti közzé. "

A törvényi felhatalmazás alapján a 17.700/1907.1. M. 
számú rendelet kimondta, hogy a Kúria felülbírálata alá 
tartozó büntető ügyekben felmerülő elvi kérdéseket a Kú
ria büntető tanácsainak teljes ülésében kellett eldönteni,

• ha a Kúria valamelyik büntető tanácsának többsége 
valamely vitás elvi kérdés megoldásánál el kívánt 
térni a Kúria büntető teljes ülésén hozott korábbi 
határozatától;

• ha a Kúria elnöke a Kúriának ellentétes elvi alapon 
nyugvó büntetőjogi határozatairól szerzett tudomást.

Büntetőjogi döntvényalkotás 
a 20. század elején

A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:33. te. módosítása 
és kiegészítése tárgyában született 
1907:18. te. „az igazságszolgálta
tás egyöntetűségének megóvása” 
érdekében a következőket rendel
te el:

„3. § [...] büntető ügyekben a 
vitás elvi kérdések a kir. Curia bün
tető tanácsainak teljes ülésében 
döntetnek el. Ha a felmerült vitás 
elvi kérdés nem csupán büntetőjogi 
természetű, annak eldöntése végett 
vegyes teljes ülést kell tartani, a 
mely a kir. Curiának összes büntető 
és polgári tanácsaiból alakul.

Ha a kir. Curia valamelyik bün
tető tanácsának többsége valamely 
vitás elvi kérdés megoldásánál el 
kíván térni a kir. Curiának bünte
tő teljes ülésén, vagy vegyes teljes 
ülésén korábban hozott határoza
tától, a tanács elnöke köteles az 
ügy elintézését felfüggeszteni, a 
megoldandó vitás elvi kérdést szö- 
vegeztetni s ezt a kir. Curia elnöké
nek büntető teljes ülési vagy veg)>es 
teljes ülési határozat kieszközlése 
végett megküldeni.

[...jakir. Curia elnöke, ha a kir. Curiának ellentétes elvi 
alapon nyugvó büntetőjogi határozatairól nyer tudomást, a 
vitás elvi kérdés eldöntése végett a büntető vagy a vegyes 
teljes ülést késedelem nélkül egybehívja.

A kir Curiának büntető teljes ülési és vegyes teljes ülé
si határozata a büntető ügyek eldöntésénél irányadó. [...]

4. § A kir. Curia büntető teljes ülésének és vegyes teljes 
ülésének hatámzataiból, valamint a kir. Curiának büntető 
ügekben hozott egyéb elvi határozataiból hivatalos gyüj- 

_  teménvt kell készíteni.5 A gyűjteménybe felveendő elvi ha- 
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A büntető és a vegyes teljes ülésre a koronaügyészt is meg 
kellett hívni, aki véleményét az előadó után az ülés folya
mán bármikor kifejthette, a vitában többször felszólalha
tott, de a kérdés eldöntésére vonatkozó szavazás előtt az 
ülésről távoznia kellett (a szavazás után visszatérhetett).

A Kúriának büntető vagy vegyes teljes ülést kellett tar
tania akkor is, ha a Kúria elnöke 
arról győződött meg, vagy ha őt 
az igazságügy-miniszter arra fi
gyelmeztette, hogy egyes királyi 
ítélőtáblák büntető vagy vegyes 
teljes ülései ellentétes teljes ülési 
határozatokat hoztak.

Az ügy előadójának „az elvi 
kérdés szabatos szövegével” ér
tesítenie kellett a büntető tanács 
vezetőjét, ha a jogegység érdeké
ben használt vagy más perorvos
lat esetén valamely büntetőügy 
előadásra vagy tárgyalásra elő
készítésekor azt tapasztalta, hogy 
az elintézés olyan elvi kérdéshez 
kapcsolódik, amelyet véleménye 
szerint a Kúriának a Büntetőjogi 
Határozatok Tárába felvett nem 
teljes ülési határozatától eltérően 
kellene eldönteni, vagy amely a 
Kúria teljes ülési vagy Büntető
jogi Határozatok Tárába felvett 
nem teljes ülési határozatával 
még nem került eldöntésre.

A tanács vezetője ez esetben 
az elvi kérdés szövegét és a bün

tetőügy előadói határozati tervezetét az ülést megelőzően 
közölte a tanács többi tagjával, hogy az elvi kérdés eldön
tését az ülésre kellő módon elő lehessen készíteni.

Elvi határozat hozatala esetén az előadói ív első olda
lára fel kellett jegyezni az „elvi” szót, és a határozatot az 
ügyiratokkal együtt a büntetőjogi bizottság6 elnökének át 
kellett adnia.

A 17.700/1907. 1. M. számú rendelet szólt a Büntető
jogi Határozatok Táráról is. Eszerint a Büntetőjogi Hatá
rozatok Tárába fel kellett venni:

BÜNTETŐJOGI 

HATÁROZATOK 'FÁRA

A .K IR . KÚRIA niVATAT.OS KIADVÁNYA 

Komira,
A HAWAII KIR. IOAZSACÜ( f iMINIS2TBII

I. KÖTNI*
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f k a n k x .i n -t Ak s d i .at
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Büntetőjogi Határozatok Tára 1907. évi kiadása



1. a Kúria büntető teljes ülésének és vegyes teljes ülé
sének a határozatait, ideértve az e rendelet életbelé
pése előtt hozott és még hatályban lévő teljes ülési 
határozatokat is,

2 a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán, 
akár e rendelet életbelépése előtt, akár azután hozott 
határozatok közül azokat, amelyeknek felvételét a 
büntetőjogi bizottság elrendelte,

3. a Kúriának e rendelet életbelépése után büntető
ügyekben hozott olyan nem teljes ülési elvi határo
zatait, amelyeknek felvételét a büntetőjogi bizottság 
elrendelte.

A büntető és vegyes teljes ülési határozatokat indokolá
sukkal együtt, egységes szerkezetben kellett felvenni a 
Büntetőjogi Határozatok Tárába.

Nem teljes ülési elvi határozatok esetén a következőket 
kellett közzétenni:

1. az elvi kijelentést tartalmazó fejezetet,
2. a határozat számát és keltét, valamint a meghozatalá

ban közreműködött elnök, előadó és koronaügyész
ségi tag nevét,

3. a tényvázlatot, amennyiben az eset az indoklásban 
nem volt „oly módon előadva, hogy abból teljesen 
megérthető legyen”,

4. a határozat és indoklása azon részének szövegét, 
amely az elvi kérdésre vonatkozott.

A büntetőjogi határozatok szerkezete

Elvi jelentőségű határozat

Ha az esküdtbíróság a vádlottat a nyomtatvány útján 
elkövetett izgatás vádja alól felmenti, a lefoglalt nyom
tatvány elkobzásának és megsemmisítésének a Btk. 62. 
§-a alapján nincs helye.

E. H.7 1898. június hó 18-án 169/B. 1898. sz. Elnök: 
Czorda Bódog kúriai másodelnök. Előadó: Schedius La
jos kúriai bíró

1.
36727/1897. sz. vizsgálóbírói végzés: A Magyar Néplap 

1896. évi augusztus 13-diki 97. számának a kir. ügyészség 
részéről az abban foglalt Elvadulás című cikk miatt a Btk. 
62. §-a alapján indítványozott bűnvádi eljárás folyamatba 
tételét s ezen hírlappéldányok lefoglalását a vizsgálóbíró 
megtagadja.

Indokok: [...]
II.
46350/1897. sz. A b.-i kir. büntető törvényszék az El

vadulás című röpirat és a Magyar Néplap című hírlap pél
dányainak elkobzása tárgyában folytatott ügyben a kir. 
ügyészségnek a vizsgálóbíró 36727/97. számú végzése 
ellen bejelentett fellebbezése felett 1897. június hó 25-én 
következőleg végzett: [...]

III.
8369/1897. sz. A b.-i kir. ítélőtábla az Elvadulás című 

röpiratnak és a Magyar Néplap 1896. évi 97. számának 
elkobzási iránt folyamatba tett bűnügyet, melyben a b.-i

_________ Jós
történeti szemle" — '

kir. büntető törvényszék 1897. június hó 25-én 46350/B. 
sz. a. végzést hozott, a kir. ügyésznek fellebbezése folytán 
1897. október 18-án tartott zárt ülésben vizsgálat alá ve- 
vén, következő végzést hozott: [...]

IV.
169/1898. B. sz. A kir. Kúria az Elvadulás című röp

iratnak és a Magyar Néplap 1896. évi 97. számának el
kobzása tárgyában a b.-i kir. büntető törvényszék előtt fo
lyamatba tett s ennek vizsgálóbírája által 1897. évi január 
20-án 36727. sz. alatt, a törvényszék által 1897. évi január 
25-én 46350. sz. alatt a b.-i kir. ítélőtábla által pedig a kir. 
ügyész fellebbezésére 1897. évi október 18-án 8369. sz. a. 
elintézett büntető ügyben a kir. ügyészfellebbezése folytán 
végzést hozott:

A kir. ítélőtábla végzése az alsófokú bíróságok vég
zéseiből elfogadott indokok alapján helyben hagyatik.10

A jogegység érdekében használt perorvoslat 
folytán hozott határozat

A magánindítványnak a jogosított részéről történő 
visszavonása után, a magánindítványra üldözendő 
bűncselekmény miatt emelt vád fenntartására a köz
vádló nem jogosult. A közvádló által fenntartott ily 
vádra hozott büntető ítélet a Bp. 326.§-ának 4. pontjá 
bán foglalt rendelkezést sérti.

J. E.11 1903. február hó 4-én 1023/1903. sz. Elnök: 
Bömches Gyula kúriai bíró. Előadó: dr. Szegheő Ignác 
kúriai bíró. Koronaügyészség: dr. Székely Ferenc korona
ügyész

A kir Kúria a becsületsértés vétsége miatt vádolt T. Zs. 
és ettől becsületsértés vétsége miatt visszavádolt V. L.-né 
ellen a b.-i kir. járásbíróság előtt folyamatba tett s ugyanott 
1902. évi február 6-án 1902. B. 7/5. sz. a. jogerős ítélettel 
elintézett bűnvádi perben a koronaügyésznek a jogegység 
érdekében használt perorvoslata folytán következő ítéletet 
hozott: [...]

Indokok: [...]«

Teljes ülési határozat

A Btk. 247. §-ának második bekezdése nem alkalma
zandó az ellen, aki a gyámságára, gondnokságára, 
nevelésére, tanítására vagy felügyeletére bízott sze
mélyt arra csábítja, hogy nemileg vele közösüljön, 
vagy nemi vagy természetelleni fajtalanságot vele kö
vessen el.

T. H.13 89. sz. 1908. évi február hó 28-án. Elnök: Ber- 
náth Géza kúriai másodelnök. Előadó: Deák Péter, a kir. 
Kúriához beosztott ítélőtáblái bíró. Koronaügyészség: 
Baumgarten Izidor koronaügyészi helyettes.

Alkalmazandó-e a Btk. 247.§-ának második bekezdése 
nem alkalmazandó az ellen is, aki a gyámságára, gond
nokságára, nevelésére, tanítására vagy felügyeletére bí
zott személyt arra csábítja, hogy nemileg vele közösüljön, 
vagy nemi vagy természetelleni fajtalanságot vele köves
sen el?
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(A 906/B. 1882., 8822/B. 1888., 5035/B. 1898., 
7062/B. 1899., 3308/B. 1900., 10136/B. 1902., 8554/B. 
1903., 9667/B. 1907., 6153/B. 1904., 10021/B. 1895., 
3284/B. 1902. számokhoz)

Határozat: A Btk. 247.§-ának második bekezdése nem 
alkalmazandó az ellen, aki a gyámságára, gondnokságára, 
nevelésére, tanítására vagy felügyeletére bízott személyt 
arra csábítja, hogy nemileg vele közösüljön, vagy nemi 
vagy természetelleni fajtalanságot vele kövessen el.

Indokok: [...]
Mindezekhez képest a fenti határozatot kellett hozni.14

Polgári jogi döntvényalkotás 
a 20. század elején

A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi 1. törvénycikk 
életbeléptetéséről szóló 1912:54. te. negyedik címe a Kú
ria döntvényeiről rendelkezett.

„70. §  Az igazságszolgáltatás egyöntetűségének meg
óvása végett a vitás elvi kérdési a kir. Kúriának erre a 
czélra alakított tanácsa (jogegységi tanács) dönti el:

1. ha a kir Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben el 
kíván térni a kir Kúriának ugyanazt az elvi kérdést eldön
tő oly határozatától, a mely a hivatalos gyűjteménybe (78. 
§) fe l van véve;

2. ha a kir. Kúria ellentétes elvi alapon nyugvó hatá- 
mzatokat hozott, vagy ha a kir. Ítélőtáblák, a kir. törvény
székek vagy a kir. járásbíróságok elvi kérdésben ellentétes 
gyakorlatot folytatnak, és a kir. Kúria elnöke vagy az igaz- 
ságügyminister a vitás elvi kérdés egyöntetű eldöntésének 
biztosítását jövőre szükségesnek tartja.

A kir. Kúrián ily elvi kérdések eldöntésére évenként 
négy tanácsot kell alakítani, még pedig:

közpolgári ügyekben,
telekkönyvi, úrbéri és birtokrendezési ügyekben,
váltó-, kereskedelmi és csődügyekben,
bűnvádi ügyekben.
Mindegünk tanács a kir Kúria elnökének, másodelnöké

nek vagy helyettesüknek elnöklete alatt - az elnökön kívül 
- tiz tagból áll. [...]

71. §  A kir. Kúria teljes ülésében kell eldönteni a vitás 
elvi kérdést:

1. ha a kir. Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben 
el kíván térni a kir. Kúriának az előbbi §  értelmében a 
jogegység megóvására hozott határozatától (jogegységi 
határozatától) vagy a kir. Kúriának teljes ülésében hozott 
határozatától;

2. ha a kir. Kúria elnöke vagy az igazságiigyminister a 
kir. Kúria jogegységi vagy teljes ülési határozatának meg
változtatását szükségesnek tartja.

A teljes ülés polgári jogi természetű vitás elvi kérdés 
esetében a polgári tanácsok tagjaiból, büntetőjogi termé
szetű vitás elvi kérdés esetében a büntető tanácsok tag
jaiból, ha pedig a felmerült vitás elvi kérdés nem csupán 
polgárijogi vagy nem csupán büntetőjogi természetű, a 
vegyes teljes ülés a kir. Kúria polgári és büntető összes 

_ tanácsainak tagjaiból alakul.

72. § H a a  kir. Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben 
el kíván térni a kir. Kúriának a hivatalos gyűjteménybe 
(78. §) felvett, a 70. §  alapján hozott jogegységi vagy pe
dig teljes ülési határozatától, az illető tanács elnöke köte
les az ügy elintézését felfüggeszteni, az elvi kérdést szöve- 
geztetni és a kir. Kúria elnökének bemutatni.

73. §  A kir. Kúria elnöke, ha olyan esetről nyer tudo
mást, a melyben az elvi kérdés eldöntésének helye van 
[...], a 70. §  esetében az e §  szerint alakított megfelelő 
tanácsot, a 71. §  esetében pedig a teljes ülést késedelem 
nélkül egybehívja.

74. § [ ...]  A jogegységi tanács valamint a teljes ülés elé 
terjesztett minden kérdésben a koronaügyészt vagy helyet
tesét meg kell hallgatni.

75. §  A kir. Kúriának jogegységi [...], valamint teljes 
ülési határozatát a bíróságok mindaddig követni kötele
sek, a mig azt a kir. Kúria teljes ülése meg nem változtatja.

76. §  Bármelyik kir. ítélőtábla teljes ülése a jelenlevők 
szavazatárnak legalább kétharmadrészével hozott határo
zat alapján a kir. Kúria jogegységi vagy teljes ülési ha
tározatának megváltoztatása czéljából indokolt felterjesz
tést tehet, mely esetben a kérdést a kir. Kúria megfelelő 
teljes ülése újból eldönti.

Az ügy elintézését azonban ebből az okból nem szabad 
felfüggeszteni. [...]

78. §  A kir. Kúria teljes ülési határozataiból, jogegysé
gi határozataiból és egyéb elvi határozataiból hivatalos 
gyűjteményt kell készíteni, illetőleg büntető ügyekben az 
1907.XVIII. te. 4. §-a alapján készített hivatalos gyűjte
ményi folytatni.

A gyűjteménybe felveendő elvi határozatokat bizottság 
választja ki. [■■■]"

A Kúria döntvényeiről és a királyi bíróságok elvi jelen
tőségű határozatairól rendelkezett az 59.200/1912. I. M. 
számú rendelet, amelynek célja nemcsak a döntvényalko
tás addigi nehézkes módján való változtatás volt, hanem 
az is, hogy „szervezeti és eljárási biztosítékokat teremtsen 
abban az irányban, hogy a kir. Curia a jogfejlesztés és a 
jogegységesítés körül reá háruló vezető hatáskört a mai
nál intenzívebb módon gyakorolja.”15 Az 1912:54. tc.-ben 
foglaltakhoz igazodva a rendelet jogegységi döntvényt és 
teljes ülési döntvényt különböztetett meg egymástól.

A vitás elvi kérdést a jogegységi tanács döntötte el (jog
egységi döntvény),

1. ha a Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben el kí
vánt térni a Kúriának ugyanezt a kérdést eldöntő elvi 
jelentőségű határozatától, amely a Polgári jogi Hatá
rozatok Tárába vagy a Büntetőjogi Határozatok Tá
rába bekerült;

2. ha a Kúria ellentétes elvi alapon nyugvó határoza
tokat hozott, vagy ha az ítélőtáblák, a törvényszé
kek vagy a járásbíróságok elvi kérdésben akár egy
mással, akár az egyik fokú bírósággal -  járásbíróság 
törvényszékkel, törvényszék ítélőtáblával, ítélőtábla 
Kúriával -  olyan ügyekben, amelyekben a törvény 
szerint utolsó fokon határoztak, ellentétes gyakor
latot folytattak, és a Kúria elnöke vagy az igazság
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ügy-miniszter a vitás elvi kérdés egyöntetű eldön
tésének biztosítását a jövőre nézve szükségesnek 
tartotta.

Az írásba foglalt jogegységi döntvénynek tartalmaznia 
kellett:

1. a jogegységi tanács döntvényének sorszámát,
2. a döntvénnyel eldöntött elvi kérdést,
3. a döntvény alapjául szolgáló ügyeknek ügyszám 

szerinti megjelölését,
4. az elvi kérdés eldöntését tartalmazó kijelentést „Ha

tározat” felirattal,
5. az elvi döntés részletes indoklását „Indokolás” fel

irattal -  az indoklásban a tényállást is elő kellett 
adni,

6. a döntvény hozatalának és hitelesítésének keltét és a 
döntvényt hozó jogegységi tanács megjelölését,

7. a jogegységi tanács elnökének és a határozat hozata
lában részt vett ítélőbírák aláírását.

A vitás elvi kérdést a Kúria teljes ülésben döntötte el (tel
jes ülési döntvény),

1. ha a Kúria valamely tanácsa elvi kérdésben el kívánt 
térni a Kúria jogegységi tanácsának a döntvényétől 
vagy a Kúria teljes ülésének döntvényétől,

2. ha a Kúria elnöke vagy az igazságügy-miniszter a 
Kúria jogegységi döntvényének a megváltoztatását 
szükségesnek tartotta,

3. ha valamely ítélőtábla teljes ülése a jelenlévők sza
vazatának legalább kétharmadával hozott határozat 
alapján a jogegységi döntvény vagy teljes ülési dönt
vény megváltoztatására irányuló indokolt felteijesz- 
tést tett.

Az írásba foglalt teljes ülési döntvénynek tartalmaznia 
kellett:

1. a teljes ülési döntvény sorszámát,
2. a döntvénnyel eldöntött elvi kérdést,
3. a döntvény alapjául szolgált ügyek ügyszám vagy 

döntvényszám szerinti megjelölését,
4. az elvi kérdés eldöntését tartalmazó kijelentést „Ha

tározat” felirattal,
5. az elvi kérdés részletes indoklását „Indokolás” fel

irattal -  az indoklásban a tényállást is elő kellett 
adni,

6. a döntvény hozatalának és hitelesítésének keltét és a 
döntvényt hozó teljes ülés megjelölését,

7. a teljes ülés elnökének és előadójának aláírását.

Elvi jelentőségű határozatok

Az ügy előadójának „az elvi kérdés szabatos szövegével” 
értesítenie kellett a tanács vezetőjét, ha valamely ügy elő
adásra vagy tárgyalásra való előkészítése során azt tapasz
talta, hogy az elintézés olyan elvi kérdéshez kapcsolódik, 
amelyet véleménye szerint a Kúriának a Polgári jogi, illet
ve a Büntetőjogi Határozatok Tárába felvett elvi jelentő
ségű határozatától eltérően kellene eldönteni, vagy amely

a Kúria a Polgári jogi, illetve a Büntetőjogi Határozatok 
Tárába felvett elvi jelentőségű határozatával még nem ke
rült eldöntésre.

A tanács vezetője ez esetben az elvi kérdés szövegét 
és az ügy előadói határozati tervezetét az ülést megelő
zően közölte a tanács többi tagjával, hogy az elvi kérdés 
eldöntését az ülésre kellő módon elő lehessen készíteni. 
Olyan bűnügyekben, amelyekben az elvi kérdést tárgya
láson kellett eldönteni, az elvi kérdés szövegét a tárgyalás 
kitűzésekor a koronaügyésszel is közölni kellett.

Elvi határozat hozatala esetén az előadói ív első olda
lára fel kellett jegyezni az „elvi” szót, és a határozatot az 
ügyiratokkal együtt a polgári jogi,16 illetve a büntetőjogi 
bizottság17 elnökének át kellett adni.

Az elvi jelentőségű határozatoknál az alábbiakat kellett 
közzétenni:

1. az elvi kijelentést tartalmazó fejezetet,
2. a határozat számát és keltét, valamint a meghoza

talában közreműködött elnök, előadó és korona
ügyészségi tag nevét,

3. a tényvázlatot, amennyiben az eset az indoklásban 
nem volt „oly módon előadva, hogy abból teljesen 
megérthető legyen”,

4. a határozat és indoklása azon részének szövegét, 
amely az elvi kérdésre vonatkozott.

A Polgári jogi Határozatok Tárába és a Büntetőjogi Hatá
rozatok Tárába a teljes ülési döntvényeket és a jogegységi 
döntvényeket indoklásukkal együtt teljes szövegükben 
kellett felvenni.

A polgári jogi határozatok szerkezete
Teljes ülési határozat

Kincstári hivatalnok ellen fegyelmi úton hozott, kár
térítésben marasztaló határozat nem menti fel a kincs
tárt attól, hogy az illető hivatalnok ellen az általa indí
tott polgári perben a vétség által okozott kárt és a kár 
összegét külön bizonyítsa.

T. H.is 5. sz. 1883. február hó 26-án. Elnök: Mailáth 
György országbíró. Előadó: Lassel Ágoston kir. kúriai 
bíró.

Kincstári hivatalnok ellen fegyelmi úton hozott, kár
térítésben marasztaló határozat felmenti-e a kincstárt 
attól, hogy az illető hivatalnok ellen indított polgári per
ben a károsítás tényét és a kár összegét külön bizonyítsa? 
(3306/1882. P. sz.-hoz)

Határozat: Kincstári hivatalnok ellen fegyelmi úton 
hozott, kártérítésben marasztaló határozat nem menti fel 
a kincstárt attól, hogy az illető hivatalnok ellen az általa 
indított polgári perben a vétség által okozott kárt és a kár 
összegét külön bizonyítsa.

Indokok: [ ...]19
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Elvi jelentőségű határozat

A haszonélvezeti jognak, mint személyhez kötött jog
nak csupán a gyakorlása ruházható át, maga a jog 
azonban nem.

E. H.20 1927. évi október 4-én Pk. V. 6986/1927. szám. 
Elnök: Osvald István kir. kúriai tanácselnök. Előadó: 
Frank Lajos kir. kúriai bíró.

Tényvázlat: A k.-i kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság elrendelte [...]

A k.-i kir törvényszék, mint felfolyamodási bíróság az 
első-bíróság végzését megtámadott részében megváltoz
tatta [...]

Indokok: [...]
A m. kir. Kúria a másodbíróság végzését helyben

hagyja.
Indokok: [.. .]21

Jogegységi tanács döntvénye

Az ellenfél felülvizsgálati kérelméhez az a fél is csatla- 
kozhatik, aki a fellebbezési bíróság ítélete ellen maga is 
felülvizsgálati kérelemmel élt.

J. D.22 36. sz. 1928. évi június hó 9-én. Elnök: Juhász 
Andor, a m. kir. Kúria elnöke. Előadó: Alföldy Dezső kir. 
kúriai bíró.

„Csatlakozhatik-e az a fél is az ellenfélnek felülvizs
gálati kérelméhez, aki a fellebbezési bíróság ítélete ellen 
maga is felülvizsgálati kérelemmel élt?”

(Vonatkozással a m. kir. Kúriának egyfelől P.V1I. 
3631/36-1923. és P.II1. 140/28-1924. s másfelől P.1V. 
6756/39-1923. és P.VI1. 4272/48-1927. szám alatt hozott 
ellentétes ítéleteire.)

Határozat: Az ellenfél felülvizsgálati kérelméhez az a 
fél is csatlakozhatik, aki a fellebbezési bíróság ítélete ellen 
maga is felülvizsgálati kérelemmel élt.

Indokolás: I. A m. kir. Kúriának az 1923. évi október hó
3. napján P.VI1. 3631/36-1923. szám alatt kelt ítéletével 
elbírált perben [...]

II. A most közölt ítéletek szerint a m. kir. Kúria ellen
tétes elvi alapon nyugvó határozatot hozott abban a kér
désben, hogy

csatlakozhatik-e az a fél is az ellenfélnek felülvizsgálati 
kérelméhez, aki a fellebbezési bíróság ítélete ellen maga is 
felülvizsgálati kérelemmel élt?

A m. kir. Kúria elnöke a szóbanlevö vitás elvi kérdés 
egyöntetű eldöntésének biztosítását a Ppé. 70.§-a első be
kezdésének 2. pontja alapján szükségesnek találván, azt a 
jogegységi tanács elé utalta.

III. A Pp. 531 .§-a a felülvizsgálati kérelemmel élő el
lenfelének jogot ad ahhoz, hogy a felülvizsgálati kérelem
hez a válasziratban csatlakozhassék. [...]

Mindezek alapján a m. kir. Kúria a felmerült vitás kér
désben a rendelkező rész értelmében döntött.23

történeti szemle —,
A döntvényelőkészítés
és a döntvényhitelesítés menete

A döntvényelökészítés és a döntvényhitelesítés menetét 
részletesen lejegyezték a Kúria jegyzőkönyveiben. Lás
sunk erre egy konkrét példát.

A Kúria polgári szakosztályai 1899. december 15-én 
teljes ülést tartottak, amelynek tárgya vitás elvi kérdés el
döntése volt.

„Elnök az ülést megnyitván, annak megállapítása után, 
hogy a kir. Curiának tagjai határozatképes számban van
nak jelen, megjegyzi, hogy a mai teljes ülésnek tárgyát 
egyfelől a győri kir. ítélőtábla 6. számú és a marosvásár
helyi kir. ítélőtábla 4. számú, másfelől a pozsonyi kir. íté
lőtábla 4. számú polgári teljes ülési döntvényeiben észlelt 
ellentétes elvi álláspontból kifolyólag a következő polgári 
jogi vitás elvi kérdésnek megvitatása és eldöntése képezi:

»01yan kötelezvény alapján, melyben az adós a köl
csönösszeg jelzálogi biztosítását megengedi, azonban ka
mat fejében ingatlan haszonvételét bocsátja át a hitelező
nek, a zálogjognak a tőke erejéig való bekebelezése vagy 
előjegyzése elrendelhető-e.

Előadó: Mezey Albert a kir. Curia bírája
Előadó a győri kir. ítélőtábla 6. számú, a marosvásár

helyi kir. ítélőtábla 4. számú és a pozsonyi kir. ítélőtábla 4. 
számú polgári teljes ülési döntvényeinek felolvasása után 
a fennforgó vitás elvi kérdésnek eldöntésére a következő 
indítványt terjeszti elő:

„Olyan kötelezvény alapján, melyben az adós a köl
csönösszeg jelzálogi biztosítását megengedi, azonban ka
mat fejében ingatlan haszonvételét bocsátja át a hitelező
nek, a zálogjognak a töke erejéig való bekebelezése vagy 
előjegyzése el nem rendelhetö.«

Indokok: [...]”
Ezt hozzászólások, észrevételek követték, majd „Töb

ben a tárgyhoz szólni nem kívánván, elnök szavazás alá 
bocsátja a kérdést olykép, hogy a kik az előadónak indít
ványát elfogadják álljanak fel.

Erre [...] bírák szavazatai ellenében az összes többi 
szavazatokkal előadó indítványa elfogadtatván, ugyanaz 
határozattá emelkedett.

Elnök a döntvényt ily értelemben kihirdetvén, annak 
szövegezésére Oberschall Adolf tanácselnöknek elnökle
te alatt Mezey Albert és Bubla Ferenc bírákból és Vajda- 
fy Emil jegyzőkönyvvezetőből álló bizottságot küldi ki, 
felhiva azt feladatának késedelem nélküli teljesítésére.”24

A döntvény hitelesítésére 1900. január 19-én került sor.

„Elnök az ülést megnyitván, annak megállapítása után, 
hogy a kir. Curiának tagjai határozatképes számban van
nak jelen, megjegyzi, hogy a mai teljes ülésnek tárgyát az 
1899. évi december hó 15-én tartott polgári teljes ülésből 
kiküldött szövegező bizottság által megállapított dönt
vényszövegnek hitelesítése képezi.

Felolvastatott pontonként a bizottság által megállapí
tott és a kir. Curia tagjai között könyomatu másolatban 
szétosztott döntvényszöveg.
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A döntvényszövegnek határozati része észrevétel nél
kül elfogadtatott. Az indoklás első bekezdésének 4-ik 
sorában előforduló »jogosság alapelve« kifejezést Szabó 
Albert tanácselnök »törvényesség alapelve« kifejezéssel 
véli feicserélendőnek. [...] Végre a hetedik bekezdés ész
revétel nélkül elfogadtatott.

Ezekhez képest a döntvény szövege következőleg álla
píttatott meg:

„Olyan kötelezvény alapián, melyben az adós a köl
csönösszeg ielzálogi biztosítását megengedi, azonban ka- 
matjgjében ingatlan haszonvételét bocsátja át a hitelező
nek, a zálogjognak a töke ereiéig való bekebelezése vagy 
előjegyzése elrendelhető-e ”

(Vonatkozással egyfelől a győri kir. ítélőtábla 6. számú 
és a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla 4. számú, másfelől a 
pozsonyi kir. ítélőtábla 4. számú polgári teljes ülési ellen
tétes döntvényeire.)

Határozat
„Olyan kötelezvény alapján, melyben az adós a köl

csönösszeg jelzálogi biztosítását megengedi, azonban ka
mat fejében ingatlan haszonvételét bocsátja át a hitelező
nek, a zálogjognak a tőke erejéig való bekebelezése vagy 
előjegyzése el nem rendelhető.”

Indokok
[...]
Elnök a döntvényt ily értelemben hitelesítettnek kije

lentvén, megjegyzi, hogy az a döntvénykönyvbe beíratni, 
sokszorosittatni és szabályszerűen közzététetni fog. [...]

Oberschall Adolf Szabó Miklós
Bubla Ferencz Mezey Albert

Vajdafy Emil 
tanácsjegyző35

Közigazgatási jogi döntvényalkotás
A 19. század végén a politikai és a jogi közvélemény 
egyaránt úgy vélte, hogy a közigazgatási természetű jo
gosítványok védelmét a bírói hatalom körébe kell utalni. 
A törvényhozók előtt álló nagy kérdés az volt, hogy kü
lön bíróság kerüljön-c felállításra vagy a fennálló rendes 
bíróságok hatáskörébe utalják-e a közigazgatási viták el
döntését. Az adók kivetése és kezelése, illetve az illetékek 
körüli panaszok orvoslása jelentette a legnagyobb és leg
sürgetőbb kihívást a jogalkotók számára. A képviselőház 
pénzügyi bizottsága 1879-ben határozatba foglalta a köz- 
igazgatási bíróság felállítására irányuló javaslatát.8

Az 1883. július 13-án szentesített és 1884. január 1-jén 
hatályba lépett 1883:43. te. megváltoztatta a hazai köz- 
igazgatási jogvédelem tartalmát. A dualizmuskori tör
vényhozás első ízben hozott létre közigazgatási szervek 
döntéseit felülvizsgáló független bírói fórumot. A modem 
jogfelfogáshoz igazodva 1884-től lehetőség nyílt a polgá
rok közigazgatási döntésekkel szembeni egyéni perindítá
sára, és a pénzügyek egy része, a legtöbb vitára okot szol
gáltató adó- és illetékügy területén az állammal szembeni 
érdemi jogvédelemre.9

A törvény 1. §-a szerint „A Budapesten felállítandó 
pénzügyi közigazgatási bíróság utolsó fokon és véglege
sen Ítél azon felebbezések felett, melyek a közigazgatási 
hatóságok által egyenes adó- és illetékügyekben hozott, a 
fennálló törvények értelmében ezen bíróságnak Ítélete alá 
bocsátható határozatok ellen beadatnak.”

A magyar királyi Közigazgatási Bíróságot az 1896:26. 
te. 21. §-a ruházta fel döntvényalkotási joggal:

„A közigazgatási bíróság előtt felmerült elvi jelentősé
gű vitás jogkérdéseket a bíróságnak azon osztálya, mely
nek körébe az ügy tartozik, saját ülésében dönti el.

A döntvényekben foglalt elvi jelentőségű megállapodá
sokat a közigazgatási bíróság illető osztályának tanácsai 
mindaddig követni kötelesek, mig azokat újabb osztály- 
ülési megállapodás meg nem változtatja.

Az osztályülések megállapodásairól külön döntvény
könyvek vezetendők.”

„A döntvényekben foglalt elvi jelentőségű megállapo
dások [...] a közigazgatási bíróság illető osztályának taná
csaira nézve mindaddig kötelezők lévén, míg azokat újabb 
osztályülési megállapodás meg nem változtatja, a közigaz
gatási hatóságok előre tudhatják, hogy a bíróság hasonló 
ügyben hasonló álláspontra helyezkedik, az ezzel ellentétes 
közigazgatási hatósági határozatot vagy intézkedést meg
változtatja, tehát a közigazgatási hatóságnak kilátása alig 
lehet, hogy bírói döntvénnyel ellentétes felfogása érvényre 
emelkedhessék.” -  állapította meg a m. kir. közigazgatási 
bíróságról szóló 1896. évi XXV. t.-cz. végrehajtása tár
gyában kiadott 21.973/1896. M. E. számú rendelet.

A Közigazgatási Bíróság döntvényalkotási jogára vo
natkozó rendelkezéseket a bíróság teljes- és osztályülései
nek ügyrendjét szabályozó 4.634/1897. M. E. számú ren
delet határozta meg.

A Közigazgatási Bíróság előtt felmerült elvi jelentősé
gű vitás jogkérdésekben az alábbi esetekben lehetett dönt
vényt alkotni:

„1. ha valamely ügynek előadásakor, vagy az ügy felett 
folytatott tanácskozás alkalmával elvi jelentőségű 
vitás jogkérdés merül fel, s az előadónak vagy a ta
nács bármelyik tagjának abbeli indítványát, hogy a 
felmerült elvi vitás kérdés osztályülés elé vitessék, 
a kérdés fontosságánál fogva a tanács többsége ma
gáévá teszi, s ehhez a bíróság elnöke is hozzájárul;

2. ha az ügy tárgyalása, vagy az ügy felett folyó tanács
kozás közben a tanács tudomást nyer arról, hogy az 
előadottal hasonló ügyben a bíróság már ellentétes 
alapon nyugvó határozatot hozott;

3. ha a bíróság elnöke (másodelnöke) ellentétes elvi 
alapokon nyugvó tanácsülési határozatokról nyer tu
domást.”

Az előadói tisztet az a bíró teljesítette, aki a vitás elvi kér
désre alapul szolgált ügynek is előadója volt. A vitás elvi 
kérdést mindig a teljes ügyállás előadása és ellentétes ha
tározatok esetében az ellentétes határozatoknak, valamint 
azok indokainak felolvastatása után kellett előteijeszteni. 
Először az előadó terjesztette elő indokolt véleményét, 
azután következtek az esetleges ellenindítványok és a ta
nácskozás.
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Jög_________
történeti szemle ̂ '

A szavazást követően az elnök az osztályülésen létre
jött elvi megállapodást röviden indokolva kihirdette, és a 
döntvény szövegezésére az osztályülés tagjaiból és a jegy
zőkönyvvezetőből álló bizottságot küldött ki.

Az osztályülések jegyzőkönyvébe a döntvényt indoklá
sával együtt teljes szövegben kellett beírni, azt az elnökön 
és jegyzőkönyvvezetőn kívül a szövegező bizottság min
den tagjának alá kellett írnia.

A döntvényeket az indoklással együtt a közigazgatási, 
illetve a pénzügyi külön döntvénykönyvbe a hitelesítést 
követően, teljes szövegben be kellett vezetni. A dönt
vénykönyvekbe folyó szám alatt első sorban a vitás elvi 
kérdések, ezek után az azokra hozott döntvények a dönt
vényhozó, illetve az azt hitelesítő osztályülések idejének 
feltüntetésével kerültek beírásra. A vitás elvi kérdések 
beírt szövegét alá kellett húzni. Minden egyes döntvényt 
„az indokok alatt, az osztályülési jegyzőkönyvvel történt 
összeegyeztetés után" az osztályülés elnökének és jegyző
jének alá kellett írnia.

A Közigazgatási Bíróság döntvényeit és elvi jelentősé
gű határozatait a bíróság felállításától kezdődően folya
matosan közzétették. A gyűjtemény két sorozatból állt: 
az egyik a bíróság általános közigazgatási osztályának, a 
másik pedig a pénzügyi osztálynak a döntvényeit és elvi 
jelentőségű határozatait ölelte fel.

1907 novemberétől a bíróság elnöke mind a közigaz
gatási, mind a pénzügyi osztályból 4-4 bírót kért fel arra, 
hogy a „kiszemelt" határozatokat közzétehetöség szem
pontjából megvizsgálja. A gyűjtemény így annak egyetlen 
eszközévé vált, hogy a hatóságok a közigazgatási bíróság 
joggyakorlatáról megbízhatóan tájékozódhassanak. A ta
pasztalat ugyanis azt mutatta, hogy a közigazgatási ható
ságok sokszor nem ismerték a bírósági gyakorlatot. „A tá
jékozottság hiányának következménye [...], hogy a [...] 
hatóságok sokszor a bíróság előtt már ismételten felmerült 
és sok évi gyakorlat folyamán rég tisztázott jogkérdések
ben is úgy határoznak, hogy határozatukkal szemben a fél 
panaszának kell helyt adni, ami pedig elkerülhető lenne, 
ha az ügy már a közigazgatási eljárásban az állandóan 
követett bírói gyakorlat szem előtt tartásával nyerne elin
tézést.”26

A közigazgatási jogi határozatok 
szerkezete

A m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság 
döntvénye

„Egyházhatósági kezelés alatt levők azok az alapítvá
nyok, a melyek tökéinek kamatjövedelme, az alapító ren
delkezéséhez képest, bizonyos meghatározott időpontig 
az alapítvány gyarapítására, azon túl pedig az illető val
lásfelekezet tényleges alkalmazásában levő lelkészeinek 
segélyezésére és javadalmazására lesz fordítandó, tekint
hetők-e oly jótékonysági intézeteknek, a melyek tőkéinek 
kamatjövedelme az 1875:XX11. t.-cz. 2.§-ának 7. pontja 

_  értelmében tőkekamatadó alól kivétetik?
10

(Az 1895. évi 12.594 számhoz)
Határozat: Egyházhatósági kezelés alatt levők azok 

az alapítványok, a melyek tőkéinek kamatjövedelme, az 
alapító rendelkezéséhez képest, bizonyos meghatározott 
időpontig az alapítvány gyarapítására, azon túl pedig az 
illető vallásfelekezet tényleges alkalmazásában levő lel
készeinek segélyezésére és javadalmazására lesz fordítan
dó, tekinthetők-e oly jótékonysági intézeteknek, a melyek 
tőkéinek kamatjövedelme az 1875:XX11. t.-cz. 2.§-ának 7. 
pontja értelmében tőkekamatadó alól kivétetik?

Indokok: [...]
Kelt a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróságnak 1896. 

évi ápril hó 23. napján tartott teljes tanácsüléséből.
Hitelesíttetett a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság

nak 1896. évi ápril hó 30. napján tartott teljes tanácsülé
sében.”27

Közigazgatási osztályban hozott elvi 
jelentőségű határozat

a) A közös erdőbirtokosok elnökét csak kötelességmu
lasztás miatt lehet állásától elmozdítani, amiatt azon
ban nem, hogy a birtokosság ellen indított valamely 
perben érdekelve van.

Ily esetben a közös birtokosok képviseletével evég- 
ből választott külön közös meghatalmazottat kell meg
bízni.

b) A földmivelésügyi miniszternek jogában áll el
tiltani a közös erdőbirtokosokat attól, hogy rendkívüli 
főhasználatból eredő tőkéjüket oly pénzintézetnél he
lyezzék el, melyet a miniszter arra alkalmasnak nem 
talál.

9160/1911. K. szám. -  Ő’Felsége a király nevében a ma
gyar királyi közigazgatási bíróság a Sz.-i közbirtokosság 
osztatlan tulajdonában levő, közösen használt erdő birto
kosainak ügyében a magyar királyi földmivelésügyi mi
niszternek 1911. évi július hó 27-én 90729. szám alatt tett 
rendelkezése ellen 1. B. Simon, mint a közös birtokosok 
elnöke által beadott panaszt 1912. évi június hó 11-ik nap
ján tartott nyilvános ülésében az 1898. évi XIX. törvény- 
czikk 54. szakasza alapján tárgyalás alá vévén, követke
zőleg

ítélt:
A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak 

annyiban helyt ad, hogy megállapítja, hogy az ügy eddigi 
adatai szerint nincs ok arra, hogy a panaszló elnök tiszté
ről való lemondásra felhivassék és -  ha ezt megtenni vo
nakodnék -  vele szemben az 1898. évi XIX. törvényczikk 
42. §-a alkalmaztassák.

Ellenben nem ad helyt a bíróság a panasznak abban a 
részében, mely a miniszter ama rendelkezése ellen irá
nyul, hogy megtagadta beleegyezését attól, hogy a közös 
birtokosoknak mintegy 85.000 K-át kitevő és hatósági le
tétben kezelt tökepénze a M.-a és a P.-l nevű pénzintéze
teknél helyeztessék el.

Indokok:
[...]*



Jogegységi megállapodás

A jogorvoslatok elmulasztása miatt jogerőssé vált adó 
törlésének vágj visszatérítésének helye van abban az 
esetben is, ha az adót az 1908. évi XIV. te. (jelenleg az 
Osztrák köztársasággal 1924. évi december hó 8-án 
kötött adóügyi szerződések becikkelyezéséről szóló 
1925. évi XXXIX. t.c.) rendelkezései szerint Magyar- 
országon kivetni sem lett volna szabad. (107. sz. jog
egységi megállapodás)

Magyarázat [...]29

Döntvény

Ha valaki másnak telkén házat épít azzal a kikötés
sel, hogy a bizonyos idő lejártával a telektulajdonos 
korlátlan tulajdonába megy át, addig azonban a ha
szonélvezet az építési költség fejében őt illeti, azokon 
az adókon kívül, amelyeket mint az ingatlan haszon- 
élvezője köteles fizetni, a ház haszonélvezetéből húzott 
jövedelem után általános kereseti adóval nem róható 
meg. (26. sz. döntvény)

Magyarázat: [,..]30

A döntvényalkotás szabályozása 
a törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló 1930:34. te.-ben

A  döntvényalkotás szabályozásának következő fontos ál
lomása a 20. század első felében kibocsátott 1930:34. te. 
volt, amely még tovább szélesítette a döntvényalkotási 
jog kereteit. Jogegységi döntvény hozatalát (128. §) az 
1912:54. tc.-ben foglaltakon túl akkor is lehetővé tette, ha:

„1. a kir. Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben eltér
ni kíván a kir. Kúriának korábban hozott ugyanazt az elvi 
kérdést eldöntő, de a hivatalos gyűjteménybe fel nem vett 
határozatától és határozatának meghozatala előtt az elvi 
kérdésnek jogegységi határozattal való eldöntését szüksé
gesnek tartja;

2. akár a kir. Kúria, akár valamely más rendes bíróság 
[...] elvi kérdésben valamely más korábban hozott jog
erős rendes bírósági határozattól eltérő jogerős határozatot 
hozott, és a kir. Kúria elnöke vagy az igazságügyminiszter 
a vitás elvi kérdés egyöntetű eldöntésének biztosítását jö
vőre szükségesnek tartja.”

1930-ban a kir. Kúria évnyitó ülésén Juhász Andor kú
riai elnök a bírói gyakorlatról beszélve kitért a döntvény
alkotás -  ahogyan ő fogalmazott, a „döntvénygyártás" 
kérdésére. Mint mondta, „a döntvénygyártás nem kisebb 
veszélyt rejt magában, mint a törvénygyártás. Az össze
gyűjtött elvi határozatok tömegei, a jogegységi és tel- 
jes-ülési döntvények megfojtják az esetekhez mért szabad 
ítélkezést. A kir. Kúriának gyakorlatában sokszor nélkü
lözzük a letűnt klasszikus kor átgondoltságát.”31

1931 novemberében kiváló magánjogászunk, Gros- 
schmid Béni 80. születésnapját ünnepelte. E jeles alka

lomból méltatták öt pályatársai a Magyar Jogászegylet 
ünnepi ülésén és a Jogtudományi Közlöny hasábjain is. 
Mit köszönhetnek a bírák Grosschmidnak? című írásában 
Almási Antal kúriai bíró és döntvénytár-szerkesztő Gros- 
sclimid Bénire vezette vissza a bírói ítéletek „nálunk az
előtt a Planum Tabulare idevágó útmutatásai daczára sem 
dívott analitikai és bár az egyes esethez igazodó, de mégis 
annak az általános jogelvekbe való beillesztését tudatosan 
kiemelő és azokat visszatükröztető érvelését.” Véleménye 
szerint a bírák nem lettek volna képesek „az elvi, a jogegy
ségi és a teljes-ülési határozatok mai fogalmazási szintjéhez 
és módjához eljutni, ha Grosschmid nem véste volna a lel
kűnkbe, hogy a jogtudomány egységes, összefogó elveire is 
legyünk tekintettel akkor, amidőn a jogeseteket a való élet 
következményeihez képest eldöntjük. És necsak tekintet
tel legyünk rájuk, hanem a nélkül, hogy tudálékosságba 
merülnénk, adjunk az indokokban erről is számot.”32

A kúriai határozatok és a jogegység

A magyar jogi szakirodalomban általánosnak mondható 
volt az a felfogás, hogy a döntvény nem önálló jogfor
rás, csupán a bírói szokásjog kialakulását szolgáló egyik 
tényező. Az elvi megállapodások „nem rendelnek jogot, 
csak deciaráinak”.33 A Kúria törvényes felhatalmazás 
alapján csak az eltérő bírói gyakorlat által veszélyeztetett 
jogegység megóvása érdekében hozhatott döntvényeket. 
Más esetekben nem. Elvileg pedig csak a bíróságokra néz
ve bírtak kötelező erővel. Ennek ellentmond azonban az, 
hogy a döntvények ugyan konkrét jogesetből indultak ki, 
de mint absztrakt jogszabályt fogalmazták meg. A döntvé
nyek ilyenkor általánosítottak, túlmutattak egy-egy konk
rétjogesetben született ítéleten.

A jogegységi döntvények, illetve a teljes ülési határo
zatok meghozatalát sok kritika is érte a 19-20. század for
dulóján. A magyar jogélet kiválóságai többször hívták fel 
a figyelmet arra, hogy bár a döntvényalkotás elsődleges 
feladata az igazságszolgáltatás egységének megteremtése, 
mégis a Kúria testületében is fellelhetők „az ingadozás, a 
jogbizonytalanság" tünetei. „Úgy a polgári, mint a bünte- 
tőjogi gyakorlat ellen felmerült panaszok sok esetben in
dokoltak, [...]”, hiszen „Az egyes tanácsok ítélkezése tel
jesen eltérő irányt követ, más szellemet tüntet fel s nincs a 
judikaturában oly szilárd kapocs, mely ez illustris testület 
Ítélkezésének egységét biztosítaná, a széthúzó elemeket 
összetartaná.”34 A 19. század végén számos olyan kúriai 
teljes ülési határozat volt, amely a joggyakorlat, a szakiro
dalom és a törvényhozás akkori állása szerint túlhaladott 
álláspontot képviselt, nem felelt meg a bírói meggyőző
désnek, mégsem került sor ezek áttekintésére, „korszerű
sítésére”, a hatályos joganyaghoz való igazítására.

Nehézkes és hosszadalmas volt a teljes ülési határo
zathozatali eljárás, hiszen egy-egy teljes ülési határozat 
előkészítése -  a hitelesítő teljes üléssel együtt -  a szak
tanácsoktól és a bíráktól „egy teljes napot von el, ami te
kintettel arra, hogy hetenkénti négy napi ülés mellett, a 
kiosztott perek tanulmányozására csak két köznap marad 
fenn, nagy időveszteséggel és hátráltatással jár.”35

11



A teljes ülési határozatok érvényesülését sokáig meg
nehezítette, hogy voltak olyan kúriai határozatok, ame
lyek alkalmazása kötelező volt a királyi ítélőtábla előtt 
zajló perekben, és voltak olyanok is, amelyeket csupán 
a „Curia tekintélyénél fogva belátása szerint" követhe
tett, a törvényszékek és a járásbíróságok pedig -  mivel 
a vonatkozó törvények e bírói fórumokat nem említették 
-  „azokhoz kötve nincsenek”. Igaz ez az elvi jelentőségű 
határozatokra is, amelyek úm. csak „belső helyességük
nél” fogva voltak irányadók, de ha az alsó fokú bíróság 
meggyőződése szerint a Kúria határozata helytelen volt, 
akkor azt „félretehette”.36

A jogászi közvélemény mégis vegyes érzelmekkel fo
gadta az 1912:54. te. „azon alkotmányjogi jelentőségű 
újítását”, amely kimondta, hogy a Kúria jogegységi dönt
vényei és teljes ülési határozatai az alsófokú bíróságokra 
nézve kötelező erővel bírnak, bár a szabályozás, illetve az

B ódlné B e l iz n a i,  K in g a  

Das Dezisionsrecht dér Curie 
(Zusammenfassung)

1768 ordnete Maria Theresia an, allé Dezisionen dér Cu
rie nach 1723 zu sammeln. Das im Jahre 1769 erschienene 
Piámon Tabulare bot neben die Entscheidungen dér Curie 
auch Urteile dér niedrigeren Gerichtsbarkeit. Die mit dem 
Planum Tabulare angefangene Arbeit wurde von dem An- 
walt István Molnár fortgesetzt, er gab die Dezisionen dér 
Periode zwischen 1769 und 1823 aus. Zwischen 1822 und 
1848 gab unsere höchste Gerichtsinstanz allé Urteile selbst 
aus, die 1861 wieder eingerichtete Curie veröffentlichte 
ihre Urteile wieder im Druck, aber wegen mangelnden Inte- 
resses wurde es 1862 eingestellt. Die Urteile erschienen ab 
August 1869 wieder als Anlage dér Zeitschrift Jogtudomá
nyi Közlöny. -  In dér ungarischen juristischen Fachliteratur

arra irányuló kezdeményezés megjelent már az 1881:59. 
tc.-ben és az 1907:18. tc.-ban. Voltak, akik a bírói függet
lenség megsértését látták e rendelkezésben, míg mások 
éppen „a bíráskodási autonómiának érdekszolgálatát, an
nak megerősödését"37 és az egységes igazságszolgáltatás 
megteremtését. ,Attól sem kell tartani, hogy a kötelező 
erő megköti a jogéletet és megakadályozza a szabad jog
fejlődést.”38

A jogegység megóvásának jelentőségére tekintettel 
Oberschall Adolf kúriai elnök 1906-ban úgy rendelkezett, 
hogy minden egyes tanácsnak egy könyvet kell vezetnie, 
amelybe az adott tanács egy bírája beírja a tanács által 
hozott elvi jelentőségű határozatokat. E gyűjteményhez 
csatolták a szóban forgó határozat egy másolatát is. Az 
új rendszer elősegítette azt is, hogy a Kúria az egyes ta
nácsok által hozott, esetlegesen ellentétes határozatokról 
mielőbb tudomást szerezhetett.39

war die Auffassung vorherrschend, dass die Dezision keine 
eigenstandige Rechtsquelle ist, sondem nur ein Faktor, was 
die Herausbildung des Richterrechts pragt. Die theoreti- 
schen Feststellungen „ordnen kein Recht an, sie deklarieren 
es nur“. Die Curie konnte laut des gesetzlichen Auftrages 
nur zűr Wahrung dér durch die abweichende richterliche 
Praxis gefáhrdeten Einheit dér Rechtsprechung Dezisionen 
verkünden, in anderen Fallen nicht. Theoretisch besaüen 
sie eine bindende Wirkung nur für die Gerichte. Dagegen 
spricht jedoch, dass die Dezisionen zwar von konkreten 
Streitfállen ausgingen, sie jedoch als abstrakte Rechtsregel 
formuliert wurden. Die Dezisionen abstrahierten, die reich- 
ten über die Urteil in dem konkreten Fali hinaus.

Jegyzetek

1 Planum Tabulare vagy a'k irá lyi Cur iának végzései me Ilyekel am a ' 
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68. p.)

: Dárday Sándor közlése. Jogtudományi Közlöny, 1869. 32., 213. p.
3 Magyar jo g i lexikon. Szerk. Márkus Dezső. 111. kötet (Budapest, Pal- 
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5 Erre a teljes ülési hitelesítés után kerülhetett sor.
6 Elnöke a Kúria büntető szakosztályának vezetője, tagjai a Kúria bün

tető tanácsainak vezetői és a koronaügyész vagy helyettese voltak.
7 Elvi jelentőségű határozat
8 Büntetőjogi Határozatok Tára. Közzéteszi: a magyar kir. igazság

ügyminiszter. IV. kötet. 282. szám (Budapest, Franklin-Társulat Ma
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12 Büntetőjogi Határozatok Tára. Közzéteszi: a magyar kir. Igaz

ságügy-miniszter. III. kötet, 2. fiizet, 198. szám (Budapest, 
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tető tanácsainak vezetői és a koronaügyész vagy helyettese voltak.

16 Teljes ülési határozat
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gári szakosztályainak az 1896-1902. években tartott teljes üléseiről 
készült jegyzőkönyvek, 317-322. p.

23 Jegyzőkönyv a m. kir. Curia polgári szakosztályainak 1900. évi január 
hó 19-én tartott hitelesítési teljes üléséről. In: A m. kir. Curia polgári 
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TANULMÁNY1 934. október 9-én Marseille-ben merénylet áldo
zata lett Sándor jugoszláv király és Louis Barthou 
francia külügyminiszter. A világ közvéleményét is 

mélyen megrázó eset kapcsán Magyarország a frank
hamisítási botránynak nevezett ügyet követően, nem is 
sokkal később, immár másodszor került kényes, nem
zetközi renoméját veszélyeztető helyzetbe. Jóllehet az 
ügy szálai meglehetősen messzire vezettek, és a sze
replők már a történet kezdetén tudták, hogy a felelős
ség kérdésében nem lehet(ne) egyedül Magyarországra 
mutatni, az ügy hátterének teljes feltárására, a felelősség 
tisztázására politikai megfontolásokból ekkor nem ke
rülhetett sor.

Az üggyel azonban mindenképpen kezdeni kellett vala
m it- mégiscsak egy királyról és egy nagyhatalom külügy
miniszteréről volt szó - ,  így került sor a népszövetségi el
járásra, melynek céljai között -  az eseményekre nagyobb 
befolyással bíró hatalmak intenciói szerint -  szerepelt 
Jugoszlávia megnyugtatása, valamint a felelősség lehe
tőség szerint minél inkább (kizárólag) Magyarországra 
való hárítása. Az események háttere, a szereplők poli
tikai motivációi, lehetőségei, valamint a népszövetségi 
eljárásban kicsúcsosodó konfliktus már kellő figyelmet 
kapott, s az eseménysor összefüggéseit megvilágító, fi
gyelemreméltó publikációk születtek. A marseille-i ügy 
kapcsán azonban nem szabad eltekinteni attól a ténytől, 
hogy a konfrontáció során a szembenálló felek legalább 
annyira éltek a jogi érvelés nyújtotta lehetőségekkel, 
mint a politikai argumentáció fegyverével. így talán in
dokoltnak látszik annak vizsgálata, hogy a magyar kor
mány milyen lépésekkel készült föl a várható konfliktus 
kezelésére, illetve mivel kívánta megalapozni az ügy so
rán elfoglalt állását.

Pálvölgyi Balázs

Az állam felelősségének 
nyomában.
A  m arse ille-i m erénylet (1934) jogi 
d im enzió inak érte lm ezése a m agyar 
korm ány szám ára  készült egykorú 
tanulm ányokban

I.

A magyar-jugoszláv viszony az őszi merénylet előtt sem 
volt éppen felhőtlennek nevezhető. A kettősbirtokosok 
speciális helyzete a két állam közötti súrlódások kiapad
hatatlan forrásává vált, amivel összekapcsolódott és to
vább súlyosodott az a tény, hogy a magyar kormányzat 
úgy vélte: a délszláv államon belüli, egyre éleződő ellen
tétek kihasználása, az ország destabilizálása akár előnyös 
is lehet Magyarország számára. Ezért már korábban fel
vették a kapcsolatot a Jugoszlávia döntően szerb vezeté
sével elégedetlen, leginkább horvát politikusokkal, pár
tokkal és szervezetekkel.1 Ezek között felbukkantak olyan 
szervezetek, amelyek a későbbiekben meghatározó szere
pet játszottak a marseille-i ügyben is: ilyen volt az usz- 
tasa, illetve a VRMO (Vansna Makedonska Revolutiona 
Organizacija; a francia sajtóban, illetve az egykorú ma-


