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MŰHELY
Kecskés Tamás

A szavatosság és 
a felén túli sérelem 

megítélése a Vajdaságban 
a két világháború között

Bevezetés

Az egységesülő Európában a magánjog harmonizá
ciójára, sőt esetleges egységesítésére vonatkozó 
igény felveti annak szükségességét, hogy az öreg 
kontinens országainak közös jogi hagyományait felkutas

suk. Ennek egyik módja annak feltárása, hogy az egyes 
államok jogrendszerei miként hatottak egymásra. Ebből 
a szempontból igen érdekes a két világháború közötti idő
szak, hiszen a békeszerződések ugyan jelentős mértékben 
átrajzolták Európa térképét, de ez az alkalmazott jogot 
nem érintette, mert főszabály szerint minden területen a 
korábbi jog maradt hatályban. Az egykori Jugoszláviára 
pedig azért érdemes különös figyelmet fordítani, mert ott 
a magánjog területén meglehetősen sokáig fennmaradt 
ez az állapot. A má
sodik világháború 
után a törvényhozás 
1946-ban formáli
san ugyan „hatályon 
kívül helyezte” a két 
világháború között 
alkalmazott jog
szabályokat, de jog
hézag esetén mégis 
megengedte a ben
nük foglalt egyes 
jogi normák alkal
mazását, ameny- 
nyiben azok nem 
voltak ellentétesek 
sem az újabb jog
szabályokkal, sem 
az alkotmányos 
renddel.1 A Kötelmi 
viszonyokról szóló törvény csak 1978-ban, a Tulajdonjogi 
viszonyokról szóló törvény 1980-ban került csak elfoga
dásra. Így egészen a 20. század végéig a két világháború 
közötti joganyag került alkalmazásra az országban.

A második világháború után a bíróságok nem voltak 
tekintettel a törvények korábbi hatályterületére, hanem a 
bíró valamennyi kódex tekintetbevételével választotta ki 
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azt a rendelkezést, amelyet az adott ügyben a „legmegfe
lelőbbnek” vélt.2 Ennek bemutatását e tanulmány keretei 
nem teszik lehetővé, így csak a két világháború közötti 
időszakra szorítkozom, aminek ismerete elengedhetetlen 
a későbbi időszak megértéséhez.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (a későbbi Jugosz
lávia) javarészt olyan területekből állt, ahol az Optk. volt 
hatályban.3 Ráadásul a korábbi Szerb Királyság4 polgári 
törvénykönyve is az osztrák kódex lerövidített és némileg 
kiegészített fordítása volt.5

A két világháború között csak Montenegróban6 és a 
Vajdaságban7 nem volt hatályban sem az Optk., sem pe
dig annak mintájára készített más törvénykönyv.

A vajdasági magánjog abból a szempontból is sajá
tos volt, hogy Jugoszlávia egyéb területeitől eltérően 
ott a magánjog elsődleges forrása nem valamely polgá
ri törvénykönyv, hanem az 1918. november 25.8 előtti 
magyar szokásjog volt. Ez azért érdekes, mert ahogy 
a magyar bíróságok egyszer eltávolodtak az Optk-tól, 
a vajdasági bíróságok is újraközelíthettek volna hozzá 
annak érdekében, hogy Jugoszlávia jogát egységesebbé 
tegyék.

Csak úgy deríthetjük ki, hogy ez megtörtént-e, ha le
véltári forrásokra támaszkodva megvizsgáljuk a vajdasági 
bíróságok két világháború közötti gyakorlatát.

A tanulmány keretei csak egy jogeset részletekbe menő 
elemzését teszik lehetővé, azonban az összehasonítás el
kerülhetetlen a más hasonló ügyekben hozott ítéletekkel. 
Így a tanulmány végén levont következtetések nem csak 
egy jogesetre támaszkodnak.

A vizsgált ügyben9 első fokon a Szabadkai Törvény
szék (Sudbeni stol u Subotici) vagy más néven Kerületi

Bíróság (Okruzni 
sud u Subotici) járt 
el, másodfokon az 
Újvidéki Fellebbvi- 
teli Bíróság (Apela- 
cioni sud u Novom 
Sadu)10, a felülvizs
gálati eljárás során 
pedig a Belgrádi 
Semmitőszék B. 
osztálya (Odejlenje 
B Beogradskog Ka- 
sacionog suda)l1is 
döntést hozott. Eze
ket az ítéleteket és a 
hozzájuk tartozó pe
res iratokat hasonlí
tom össze egyrészt 
a vajdasági jogra 
vonatkozó korabeli 

szerb nyelvű és -  elsősorban az azok forrásául szolgáló 
-  magyar szakirodalommal, másrészt a vajdasági és a ma
gyarországi döntvénytárak hasonló eseteivel.

A tanulmányban feldolgozott jogesetben a bíróságok 
a szavatossággal és a felén túli sérelemmel kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkoztak. Ezek a jogintézmények kivált
képp alkalmasak annak megállapítására, hogy a vajda-
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sági bíróságok gyakorlata megmaradt-e a gyökereinél, 
hiszen az Optk. a magyar szokásjogtól eltérően szabá
lyozta ezeket.

1. A jogvita alapjául szolgáló 
adásvételi szerződés

1924. november 30-án a felek adásvételi szerződést kö
töttek egymással, amelynek magyarra fordított szövege12 
a következő:

Adásvételi szerződés. Egyrészről A. S. mint eladó, 
másrészről M. S. és neje, M. T. mint vevők között jött lét
re az alábbi napon és helyen a következő tartalommal:

1. A fentnevezett eladó személyes felelőssége mellett 
tisztán, terhek nélkül eladj a a házát a 266 négyszögöl 
területű udvarral, amelyben malom található, ezért a 
fentnevezett házat a benne lévő malom berendezé
seivel együtt adja el a vevőknek, magát a házat az 
udvarral 200 000 dináros vételáron, a berendezést 
pedig, ami ugyanebben a házban van, 300 000 diná
ros vételáron, ezért a vételár 500 000 dinár, és bele
egyezik, hogy a vevők jogaikat az adott ingatlanra 
bejegyezzék.

2. M. S. és neje, M. T. megveszik A. S-től az 1. pontban 
leírt ingatlant az ott meghatározott áron.

3. A vételár csak az épületért és a 266 négyszögöl 
nagyságú udvarért 200 000 dinár, az ugyanebben 
a házban elhelyezett berendezésért pedig 300 000 
dinár, a teljes ár: 500 000 dinár, amely összegből a 
vevők nyomban 125 000 dinárt kifizetnek, amit az 
eladó nyugtáz e szerződés aláírásával, 1925. május 
31-ig kötelesek a vevők az eladónak 250 000 dinárt 
átadni, a hátramaradó 125 000 dinárt pedig 1925. 
szeptember 1-ig köteles a vevő az eladónak átadni.

A vevők nyomban birtokba lépnek.
A tulajdonátruházás előírt költségeit és illetékeit a vevők 
fizetik. Az adók és közterhek 1924. év szeptember havá
nak 4. napjáig az eladót, attól a naptól pedig a vevőket 
terhelik.

Ez az adásvételi szerződés két tanú előtt a szerződő fe
lek együttes jelenlétében felolvastatott, tartalma számukra 
anyanyelvükön ismertetésre került.

2. Jogszavatosság
A vizsgált ügyben az eladó azért fordult bírósághoz, mert 
a vevők az utolsó részletből csak 29 000 dinárt fizettek 
ki. Keresete a vételár hátralékának megfizetésére irányult.

Az alperesek a kereset elutasítását kérték, mert a fel
peres a szerződés alapján tisztán, terhek nélkül lett vol
na köteles átadni az ingatlant a részükre, ennek ellenére 
az ítélethozatal napjáig sem töröltette az ingatlanon lévő 
5000 dinár értékű jelzálogot.

A törvényszék az alperesek jogszavatossági kifogá
sával kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy a felperes a 
tulajdonjog átruházásával teljesítette szerződéses köte
lezettségeit. Az a tény, hogy az ingatlant nem tisztán és 
terhek nélkül ruházta át az alperesekre, nem jogosítja fel 
azokat a vételár visszatartására és ki nem fizetésére, mivel 
a szerződéskötést követően nyomban birtokba vették az 
ingatlant. A törvényszék elvként rögzítette azt a szabályt, 
hogy ha a vevő birtokba vette az ingatlant még a teher
mentesítés megtörténte előtt, nem tarthatja vissza a vétel
árat, hanem azt bírói letétbe kell helyeznie.13 Ez a szabály 
jelenik meg a Magyar Királyi Kúria 39. számú teljesülési 
határozatában, amelyben kimondták, hogy „midőn a vevő 
a zálogjoggal terhelt ingatlant már birtokolja, követelheti 
az eladó a vételárnak bírói kézhez való letételét és a bíró a 
fennforgó viszonyok tekintetbe vételével kötelezheti a ve
vőt, hogy a vételárt, mindamellett, hogy a zálogjog fenn
áll, bírói kézhez fizesse le”.14 E határozatot megtaláljuk 
a vajdasági jogról írt szerb nyelvű szakirodalomban is.15 
Ahogy Bogdanfi és Nikolic kiemelték, a tehermentesí
tés érdekében akkora összeget kell bírói letétbe helyezni, 
amely elegendő a bejegyzett teher kielégítésére.16 Ezzel 
szemben Kolosváry Bálint -  akinek a művét felhasználták 
könyvük írásakor17 -  azt írta, hogy „az adós a Curia 39. 
sz. t. ü. döntvénye szerint az egész vételárnak birói kéz
hez való letételét követelheti”.18 A szerzőpáros azonban 
Raffay Ferenc kézikönyvét is felhasználta,19 aki már azt
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írta, hogy úgy kell ilyen esetben a vevőt kötelezni a letétre, 
„mint midőn telekkönyvi akadály forog fenn”.20 Antalfy 
Mihály szerint is csak „a szükséges vételár [...] letétbe
helyezését engedi meg” a Kúria határozata.21 A többségi 
véleménynek felelt meg a törvényszék döntése, amely
ben a vételárból 6600 dinárt rendelt bírói letétbe helyez
ni, amely a megvásárolt ingatlanon fennálló 5000 dináros 
jelzálognak a kamatokkal megnövelt értékét jelentette. 
A hátramaradó vételár egyéb részeit pedig közvetlenül a 
felperesnek kellett megfizetnie. E szabályt a Semmitőszék 
többször is alkalmazta.22

3. Felén túli sérelem
Az alperesek azonban nemcsak jogszavatossági kifogásuk 
miatt kérték a kereset elutasítását, hanem egy a vélemé
nyük szerint ennél sokkal fontosabb ok miatt is. Úgy vél
ték, a felperes megtévesztette őket. Az alperesek szerint 
a felperes visszaélt azzal, hogy közeli rokonként (a férj 
apai nagybátyja) és gépészként megbíztak benne. Úgy fo
galmaztak, járatlanságukat kihasználva rossz vasat adott 
el nekik háromszoros áron, emiatt pedig új berendezés 
vételére kényszerültek. Elmondásuk szerint csak azután 
határozták el magukat a vételár visszatartására, amikor 
észrevették, hogy az egész községük gúnyos kacajjal kí
séri őket, és ujjal mutogat rájuk, a berendezés működését 
pedig nem sikerült helyreállítaniuk javítási kísérlet dacára. 
Szerintük még így is jóval, akár 150 000 dinárral többet 
fizettek a felperesnek, mint amennyit ért a tárgy, amit az 
állításuk szerint 6 év jótállás vállalásával adott el nekik. 
Szavaik szerint a szemtelenségnek igen magas foka szük
séges ahhoz, hogy miután ilyen csúnyán átverte őket, még 
be is meri őket perelni.

A felperes minderre úgy válaszolt, hogy az alperesek 
védekezésének egésze lényegében a felén túli sérelem 
(laesio enormis) kifogásának felelt meg, miszerint a meg
vásárolt ingó vagy inkább ingatlan kevesebbet ért, mint 
a vételár fele. Ezt a kifogást azonban álláspontja szerint 
sem a magyar magánjog, sem pedig a kereskedelmi jog 
nem ismerte.23

A törvényszék a felperes érvelésével értett egyet.
A laesio enormis alkalmazásának kizártságát a Semmit

őszék is megállapította 1923-ban, amikor az eladók sérel
mesnek találták, hogy az alsóbb fokú bíróságok a szerző
désben kikötött vételárat vették figyelembe, ami 225 000 
korona volt, holott az eladott ház azóta az ítélethozatalkor 
már 2-3 millió koronát ért.24 A Semmitőszék azonban úgy 
foglalt állást, hogy a magyar jog alapján -  amit az ügyben 
alkalmazni kell -  nem áll meg a laesio enormis kifogása, 
ezért nem lehet figyelembe venni azt, hogy ilyen arányta
lanság áll fenn a forgalmi érték és a vételár között. 25

György Imre és Zvonimir Piskulic könyvükben azt 
állapították meg, hogy az áru értéke és a vételár közötti 
arány nem bírt döntő jelentőséggel, azaz a vajdasági ma
gánjog nem ismerte a felén túli sérelem intézményét. 26 Ez 
nem meglepő, hiszen saját bevallásuk szerint főképp Szla- 
dits Károlynak „A magyar magánjog vázlata” című művét 
használták fel forrásként,27 amelyben Szladits azt írta, „a 
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vételárnak tehát elvileg nem kell az árú forgalmi értékével 
még megközelítő arányban sem állnia; a magyar jog nem 
ismeri a feléntúli sérelem címén való megtámadás (laesio 
enormis) intézményét”.28

György és Piskulic nemcsak Szladitsra, hanem Kolos- 
váry Bálint A magyar magánjog tankönyvére és Raffay 
Ferenc A magyar magánjog kézikönyvére is támaszko
dott, amelyekről azt írták, hogy elméleti felépítésük meg
lehetősen alapos, bár némileg eljárt felettük az idő.29

Kolosváry azon túl, hogy kijelentette, „a feléntuli sé
relem a magyar magánjogban nem ismeretes”, kiemeli, 
hogy az 1875. évi XXXVII. tc., azaz a Kereskedelmi tör
vény (röviden: Kt.) 280. §30 ezt ki is mondta a kereskedel
mi ügyletek vonatkozásában.31

Raffay is a tilalmi szabályt rögzítette, azonban megje
gyezte, hogy Frank Ignác és -  bizonyos esetekben -  Nagy 
Ferenc is megengedhetőnek tartotta a felén túli sérelem 
kifogását.32

Nagy Ferenc csak „[r]endkívüli körülmények között és 
csak kivételképen” tartotta megengedhetőnek a felén túli 
sérelem kifogását, amiről egyébként azt tartotta, hogy „a 
sok tekintetben elkorcsosult későbbi római jog hagyaté
ka”, amelynek „[á]ltalánosítása és szabálykénti megenge
dése azonban a forgalom érdekeivel összhangzásba nem 
hozható”.33 Arra azonban nem tért ki, hogy melyek azok a 
kivételes körülmények, amelyek szerinte a laesio enormis 
alkalmazását indokolták volna.

Frank viszont mindenféle megszorítás nélkül írta le 
szabályként a felén túli sérelmet a magyar jogban. Szavai 
szerint, ha „az eladó vagy a’ vevő szertelenül károsodott 
(in casu enormis laesionis)”, akkor a „bíró hatalmában és 
kötelességében áll az előforduló eseteket megvizsgálni, és 
igaz lelkű becsülőket rendelve, az egygyelőtlenséget hely
re állítani, vagy az alkút felbonatani”.34 Azonban nem sza
bad elfelejteni, hogy Frank ezt 1845-ben írta le, a többi 
szerző viszont már a 20. században az akkori gyakorlat 
ismeretében tette meg megállapításait.

4. Kellékszavatosság
Az alperesek úgy vélték, hogy ők nem a felén túli sére
lem miatt éltek kifogással, hanem azért, mert a felperes 
olyan berendezést adott el nekik, ami a kezdetektől fogva 
használhatatlan volt, ezért nem kötelesek fizetni.35 Ezzel 
kifogásukat tulajdonképpen kellékszavatossági jellegűnek 
minősítették. A kellékszavatosság elnevezés Szladits sze
rint Grosschmid Bénitől származik36, és az eladónak azon 
felelősségét takarja, hogy az átadáskor adásvétel tárgyá
nak nincs rejtett fizikai hibája. 37 Kolosváry szavaival élve, 
az eladó „quasi törvényes »kezesként« felel mindezért.38 
Ezzel magyarázható, hogy a szerb nyelvben ajemstvo szó 
a szavatosságra és a kezességre egyaránt használatos.

A bírói gyakorlat a kellékszavatosság Kt.-ben találha
tó szabályait kiterjesztette az adásvétel minden formájára, 
noha e törvény rendelkezéseit értelmében csak az ún. ke
reskedelmi ügyletek esetén kellett alkalmazni.39

Az eladó szavatossággal tartozik a dolog törvényes és 
kikötött kellékeiért. Törvényes kellékek azok, amelyek
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a dolog rendeltetésszerű használatához szükségesek, így 
ezek hiánya azt kizárja, vagy legalábbis „tetemesen csök
kenti”.40 A kikötött kellékek pedig azok a tulajdonságok, 
„amelyeket az eladó a dologban meglévőkként kifejezet
ten megigért (amelyekért »jótállott«), még ha hiányuk 
nincs is a dolog használhatóságara lényeges kihatással”.41

A vizsgált ügyben az alperesek tulajdonképpen azt állí
tották, hogy a malom nem felelt meg a kikötött kellékek
nek (hiszen állításuk szerint a felperes hat évre jótállást 
vállalt a malom használhatóságáért), amelyek egyúttal 
törvényes kellékek is voltak, mert ezek hiánya miatt a ma
lom gyakorlatilag használhatatlan volt.

Kellékszavatosság szankciójaként a Kt. 348. §-a42 ér
telmében a vevő választhatott, hogy eláll a szerződéstől 
(actio redhibitoria), vagy a vételár aránylagos leszállítását 
követeli (actio quanti minoris), és esetleges kárainak meg
térítését is követelhette. A magyar bírói gyakorlat a Kt. 
hatálybalépése előtt a kellékszavatosság tekintetében az 
Optk szabályait alkalmazta, még az ITSZ hatályterületén 
is. Az Optk pedig csak akkor adta meg az elállás jogát a 
vevőnek, ha a hiba másképp nem volt orvosolható.43 A Kt. 
hatálybalépése utáni gyakorlat pedig még a köztörvényi 
vétel esetén is megadta a választás jogát a vevőnek.44

A vizsgált ügy alperesei tulajdonképpen a vételár 
aránylagos leszállítását követelték. Az actio quanti mino
ris és a laesio enormis jogintézményekben nem csak az 
a közös, hogy mindkettő a római jogból származik, ha
nem -  ahogy Bogdanfi és Nikolic kiemelték -  az is, hogy 
mindkettő a vételár igazságosságának követelményével 
függ össze, csak előbbit ismeri a magyar (és a vajdasági) 
jog, utóbbit viszont nem.45

A törvényszék is elfogadta az alperesek kifogásának 
kellékszavatosságként való értelmezését, ezért a berende
zés állapotával kapcsolatban nyolc tanút hallgatott meg, 
akik közül kettő többször géplakatosként javította a ma
lom motorját. Vallomásukból megállapítást nyert, hogy a 
vevők mint laikusok jóval a valós értéke alatt fizettek a 
megvásárolt ingatlanért, különösen annak berendezéséért. 
Az egyik tanú szerint minden szakértő rögtön észreven
né, hogy a motor nem ér semmit, és még egy laikus is 
tudhatja, hogy az nem volt jó, mert úgy füstölt, mint egy 
mozdony. Magát a motort nem lehetett átadni szakértői 
vizsgálatra, mert az alperesek azt rosszvasként eladták 
1926-ban 5000 dinárért, és újat vettek helyette 50 000 di
nárért. A motor cseréje után a malom jól működött.

A felperes által vállalt jótállás vonatkozásában a szer
ződést szerkesztő személyt hallgatta meg tanúként a bíró
ság, aki elmondta, hogy a szerződés megírásakor megkér
dezte a jelen levő alperest, hogy miért akarja megvenni a 
malmot, amikor az nem ér semmit. Ekkor szólt úgy a fel
peres, hogy az alperesnek nincs félnivalója, mert a malom 
jó, ezért ő felel. A tanú szerint ezzel a felperes nem vállalt 
jótállást. Vallomásából az is kiderült, hogy már korábban 
is figyelmeztette az alperest a malom rossz állapotára, il
letve hogy a falu közvéleménye szerint a malom nem ért 
semmit.

A törvényszék nem állapította meg a felperes kellék
szavatossági felelősségét sem, mert álláspontja szerint 
a jog szabálya az volt, hogy a megvásárolt dolog rejtett

hibáit az eladóval közölni kell, amint ezekről a vevő tu
domást szerez, ezért sem lehet az alperesek kifogását fi
gyelembe venni,46 hiszen ennek a szabálynak nem tettek 
eleget. A bíróság véleménye szerint az alperesek nyomban 
az átvételkor észlelték a motor hibáit, azt folyamatosan ja
víttatták, minderről azonban a felperest nem értesítették, 
ahogy az 1926. március 2-án megtartott szemléről sem, 
melynek során a motor hibái megállapításra kerültek.

A bíróság által alkalmazott szabály gyakorlatilag a Kt. 
346. §-a47, amely -  ahogy Szladits megállapította -  csak 
látszólag szólt a vevő megvizsgálási kötelezettségéről, va
lójában a hiánykifogás határidejét határozta meg.48 Ennek 
értelmében, ha az értesítés nem történik meg a megvizs
gálás vagy a hiányok későbbi megjelenése után haladék
talanul, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a vevő nem 
élt volna kifogással. Azonban még a felperes is észrevette, 
hogy e szabályt csak helyközi vétel esetén rendelte al
kalmazni a törvény, ezért a biztonság kedvéért a Kt. 349. 
§-ára49 is hivatkozott, amely értelmében az alperesek sza
vatossági igénye elévült az átvételtől számított 6 hónap 
eltelte miatt.50 A bírói gyakorlat viszont kiterjesztette a Kt. 
346. §-át a helyi kereskedelmi vételre is.51 A Kúria először 
1890-ben hozott ilyen döntést, amelyben azt mondta ki, 
hogy bár a „perben helyi ügyletről lévén szó, a keresk. 
törv. 346. és 347. §-ai, melyek a más helyről küldött áruról 
intézkednek, nem alkalmazhatók ugyan, a másodbiróság- 
nak ítéletét mégis helyben kellett hagyni azért: mert helyi 
ügyleteknél sem hagyhatja vevő az eladót hoszszabb ideig 
kétségben a megrendelt áru sorsa iránt”.52

Ugyanezeket a szavakat látjuk szerbül visszaköszönni 
a Semmitőszék B. osztályának egy 1922-ben hozott ítéle
tében azzal a különbséggel, hogy kifejezetten a Kt. 346. 
§-ának alkalmazhatóságát deklarálta ugyanazon indokkal.53 
1924-ben két másik ügyben is kimondta, hogy a Kt. 346. 
§-ába foglalt rendelkezés analóg alkalmazása miatt a vevő 
helyi vétel esetén a vevő köteles a kifogásait nyomban az 
átvétel alkalmával megtenni, kivéve, ha az árunak olyan 
hibái voltak, amelyeket nem lehetett azonnal észrevenni.54

György és Piskulic is azt állapítják meg, hogy azokat a 
szabályokat, amelyeket a Kt. csak a helyközi vételre vo
natkozólag állapított meg, a gyakorlat kiterjesztette a helyi 
vételre is.55

Ezzel magyarázható, hogy a Szabadkai Törvényszék 
nem fogadta el az alperesek kellékszavatossági igényét, 
emiatt pedig a vételár hátralékának megfizetésére kötelez
te őket.

Bár Szladits szerint az így kialakult „joggyakorlat a 
kereskedelmi törvénynek a helyes irányban való tovább
fejlesztését jelenti”, mert szerinte helyi és a helyközi vétel 
közötti megkülönböztetés „meglehetősen indokolatlan” 
volt,56 véleményem szerint a bíróság mégis contra legem 
értelmezést alkalmazott. Abból, hogy a törvény kifejezet
ten a helyközi vételre állapította meg a szabályt, a cont- 
rario az következik, hogy azt a helyi vételre nem kellett 
volna alkalmazni.

A másodfokon eljáró Újvidéki Fellebbviteli Bíróság 
az elsőfokú ítéletet megváltoztatta. A felperesnek a szer
ződéskötéskor elhangzó nyilatkozatait jótállás vállalásá
nak minősítette, ezért megállapította annak felelősségét a
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dolog hiányaiért. A bíróság levonta a vételár hátralékából 
(96 000) az új motor -  a forgalmi értéknek egyébként meg
felelő -  árát (50 000 dinár), de hozzáadta ehhez a rossz
vasként eladott régi motor kilónkénti árát (5000 dinár), így 
51 000 dinárra mérsékelte az alperesek tartozását. Annak a 
körülménynek pedig azért nem tulajdonítottak a bírák je
lentőséget, hogy az alperesek csak 1 évvel és 3 hónappal 
később kérték a hiányosságok megállapítását, mert úgy 
vélték, a jótállásra sem a magánjog kellékszavatosságra 
vonatkozó szabályait, sem pedig a Kt. 348.§-át57 nem lehe
tett alkalmazni. A jótállás nem más, mint a dolog hibátlan- 
ságának szerződéses kikötése.58 A kikötött kellékekért pe
dig ugyanúgy szavatolt a Kt. 348. § alapján az eladó, mint 
a törvényes kellékekért. Ráadásul ez nemcsak a kereske
delmi, hanem a köztörvényi vétel esetében is így volt.59

Ezek után nem meglepő, hogy az újvidéki Semmit- 
őszék B. osztálya az ítélet felülvizsgálata során megvál
toztatta a másodfokú ítéletet, és lényegében az első fokon 
eljáró törvényszékkel azonos döntést hozott. Ismételten 
rögzítette azt a szabályt, hogy a vevő, amennyiben ki
fogásolni szeretné az adásvétel tárgyának minőségét és 
használhatóságát, ezeket a kifogásokat, ha nem rejtett hi
bákkal és hiányosságokkal kapcsolatosak, nyomban kö
zölni tartozik az eladóval.60 Ezért vélte úgy, hogy a per 
eldöntésénél nem bírt jelentőséggel, hogy a felperes ki
fejezetten jótállott-e a motor használhatóságáért, vagy ki
fejezett jótállás nélkül magából a törvényből kifolyólag 
volt-e felelős, illetve hogy az a felelősség meddig tartott. 
Megjegyezte, hogy a dolog természeténél fogva a motor 
nem olyan tárgy, amelynek hibáit és használhatatlanságát 
több éven keresztül ne lehetne észrevenni.61

5. Kereskedelmi vagy 
köztörvényi vétel?

Kétségtelen, hogy a vizsgált ügyben az eljáró bíróságok 
tartalmilag a Kt. rendelkezéseit alkalmazták. Nem egy
értelmű azonban, hogy jelen esetben a törvény kereske
delmi ügyletnél való értelemszerű alkalmazásáról volt-e 
szó, vagy rendelkezéseinek kiterjesztéséről egy magán
jogi perre. A Kt. Második Részének Első Címe és an
nak I. Fejezete határozza meg a kereskedelmi ügyletek 
fogalmát. [Kt. 258-264. §§] A Kt. 260. § úgy rendelke
zett, hogy „[a] kereskedőnek mindazon ügyletei, melyek 
kereskedelmi üzlete folytatásához tartoznak, kereskedel
mi ügyleteknek tekintetnek”. Nagy Ferenc szerint a „[s] 
zoros okozati összefüggés a kereskedő concret üzletével 
[...] nem [volt] szükséges. Amit a törvény követel[t], [...] 
egyedül az [volt], hogy azok [az ügyletek] a kereskedő 
által ebbeli minőségében köttessenek, a kereskedőtől mint 
ilyentől származzanak.”62 Kereskedőnek a Kt. 3. § értel
mében az minősült, „ki saját nevében kereskedelmi ügy
letekkel iparszerüleg foglalkozik”. Mivel a Kt. 294. § 1. 
pontja értelmében kereskedelmi ügyletnek minősül ingó 
dolgok vétele vagy egyébkénti megszerzése, azon szán
dékkal, hogy azok természetben, át- vagy feldolgozva is
mét tovább adassanak, az őrléshez pedig azért vásárolnak 
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gabonát, hogy aztán azt liszt formájában továbbértéke
sítsék, a malom megvétele olyan ügylet, amit kereskedő 
azért köt, hogy kereskedelmi üzletét folytathassa. A Kt. 
262. § azonban, hogy „[a]z ingatlanok tekintetében kelet
kezett szerződések kereskedelmi ügyleteknek nem tekin
tetnek”. A felperes viszont felvetette, hogy a motor ingó 
dolog volt, a szerződés mégis kereskedelmi ügyletnek mi- 
nősülhetne.63 Egy hasonló ügyben ugyanezzel a kérdéssel 
kapcsolatban 1910-ben az első fokon eljáró besztercei tör
vényszék és a Kúria úgy látták, „pusztán azon az alapon, 
hogy a felperes olyan ingatlant vett az alperestől, amelyen 
az ingatlan tartozékai [ . ]  segélyével iparüzem folytatha
tó, kereskedelmi üzlet átruházásának a fennforgása meg 
nem állapitható, következően a felek között létrejött jog
ügylet -  figyelemmel a KT. 262. §-ára is -  kereskedelmi 
ügyletnek nem minősíthető”.64 A másodfokon eljáró ko
lozsvári ítélőtábla azonban úgy vélte, hogy az ingatlan a 
malomüzem tartozéka, nem pedig fordítva, ezért a szerző
dés igenis kereskedelmi ügyletnek minősül.65

A vajdasági szakirodalom azonban adós maradt e prob
léma megválaszolásával, ugyanis csak a (köztörvényi) 
magánjogot tárgyalja, a kereskedelmi jogot nem. György 
és Piskulic csak annyit írtak, hogy az ingatlan adásvéte
le sosem kereskedelmi ügylet, míg az ingóké rendszerint 
az.66 Ezzel gyakorlatilag csak a Kt. 262. § szabályát ír
ták le, valószínűleg az ingatlan-adásvételek ingó tartozé
kainak minősítése nem lebegett a szemük előtt könyvük 
írása közben. Feltehetőleg ez az oka annak, hogy az Ign- 
jatovic-féle döntvénytárban sem találunk olyan döntést, 
amely ezt tárgyalná.

A vizsgált ügyben hozott ítéletek sem foglalnak kife
jezetten állást ebben a kérdésben. Az Újvidéki Fellebb- 
viteli Bíróság többször hivatkozik a Kt. nevesített sza
kaszaira, amiből inkább arra lehet következtetni, hogy a 
malom adásvételét a motor vonatkozásában kereskedelmi 
ügyletnek tekintette. A kerületi bíróság és a Semmitőszék 
ítéletének indokolásában viszont törvényhelyek helyett a 
, jogszabályt képez az” fordulatot találjuk, ami sokkal in
kább a norma szokásjogi eredetére utal. Ez viszont azért 
bizonytalan támpont, mert a Kt. 346. §-át helyi vételre 
kereskedelmi ügylet esetén is csak szokásjogi úton lehet 
alkalmazni.

Nem visz közelebb a megoldáshoz az sem, hogy Kolos- 
váry Bálint szerint a Kt. 346. §-ába rögzített szabály „tul- 
szigoru az általános magánjogban”,67 amikor Szladits rög
zíti, hogy bár ennek „nincs igazolható alapja”, de ennek 
ellenére tényként közölte, hogy „bíróságaink imitt-amott 
magánjogi vételügyletek szempontjából is” ezt a gyakor
latot követik.68 Így egyáltalán nem kizárt, hogy ezek a 
bíróságok is ezt a hibás gyakorlatot követték. Ez a hiba 
egyébként is menthetőbb lenne az ingatlan-adásvétel ke
reskedelmi ügyletté minősítésénél.

Következtetések
Bár egyelőre merész lenne az egész vajdasági jogra vonat
kozó következtetéseket levonni, a szavatosság és a felén 
túli sérelem körében kialakult gyakorlat azt sugallja, hogy



a bíróságok nem távolodtak el a magyar jogtól. Nemcsak a 
szokásjog által meghatározott köztörvényi magánjog, ha
nem a törvénnyel szabályozott kereskedelmi jog területén 
is -  még a törvény betűjével szemben is -  a korábbi ma
gyar bírói gyakorlatot vették alapul. A Kúria érvelésének 
tükörfordítására is találunk példát.

A vajdasági bíróságok tehát nem közelítették dönté
seiket a többi országrész jogrendszeréhez. Ehelyett még 
magánjogi ügyekben is a magyar Kt. rendelkezéseit alkal
mazták, amelyek az Optk.-val ellentétes rendelkezéseket 
tartalmaztak.

Kutatásom azonban még csak a kezdeti fázisában jár. 
Egy alaposabb vizsgálat meg is erősítheti, de valame
lyest gyengítheti is az itt tett megállapításaimat. Ezen túl 
további érdekes kérdések várnak még megválaszolásra. 
Például, hogy miként kezelték a vajdasági bíróságok azt 
a helyzetet, amikor az első világháború vége előtti ma
gyar jog nem adott választ egy kérdésre. Vajon ilyenkor 
a Jugoszlávia egyéb részeinek jogához fordultak, vagy 
a trianoni Magyarország jogéletének legújabb fejlemé
nyeiből merítettek, esetleg kidolgoztak egy olyan sajá

tos megoldást, amire még Jugoszlávia egyéb részeiben 
is felfigyeltek?

Ezekre a kérdésekre nemcsak a jogtörténészt fűtő tu
dományos kíváncsiságból érdemes megtalálni a választ, 
hanem komoly segítséget tud jelenteni napjaink jogalkal
mazóinak. A bevezetőben már elhangzott: gyakorlatilag 
a nyolcvanas évekig főként azt a jogot alkalmazták ma
gánjogi perekben a jugoszláv bíróságok, amit a két világ
háború között is. Könnyen előfordulhat, hogy a szerb, a 
horvát, a macedón stb. bíróságoknak egy jogvitát a hetve
nes években alkalmazott jog szerint kell eldönteniük. Az 
akkor hatályos jog feltárása pedig komoly jogtörténeti ku
tatásokat igényel, hiszen azt kell feltérképezni, hogy a két 
világháború között mennyiben módosult Jugoszláviában 
az elődállamoktól örökölt jog, és ebből mit tartottak al- 
kalmazhatónak a bíróságok a második világháború után. 
Fontos megjegyezni, hogy az 1941 áprilisában hatályos 
normák alkalmazhatóságáról szóló törvény még mindig 
hatályban van, így joghézag esetén napjainkban is a két 
világháború között hatályos jog nyújt támpontot a volt ju
goszláv bíróságoknak.
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Die Beurteilung der Gewahrleistung und der Verkürzung über die Halfte in Vojvodina zwischen 
den beiden Weltkriegen (Zusammenfassung)
Die jugoslawischen Rechtsordnung zwischen den beiden 
Weltkriegen wurde von Partikularismus gekennzeichnet. 
Man kann ein bisschen vereinfacht sagen, dass das Recht 
des Vorgangerstaates in allen Teilen des Landes weiterhin 
in Kraft blieb. Obwohl das Strafrecht und die Verfahrens- 
rechte wurden Anfang der dreihiger Jahre erfolgreich ver- 
einheitlicht, im Bereich des Privatrechts waren die Kodifi- 
zierungsversuche in diesem Zeitraum gescheitert.
In den meisten Teilen des Landes wurde das österreichi- 
sche ABGB in Zivilsachen verwendet, aber das eigene 
Zivilrechtsgesetzbuch Serbiens war auch dessen gekürzte 
und etwa erganzte Übersetzung.
Nur in Montenegro und Vojvodina war weder das öster- 
reichische noch ein österreichisch-anliches Gesetzbuch 
in Kraft. Vojvodina ist auch deswegen speziell, weil hier 
wurde das Gewohnheitsrecht angewendet. Daher ist es 
fraglich, ob die Gerichtspraxis bei ihren ungarischen Wur- 
zeln blieb, naherte sie sich an das in anderen Teilen des 
Landes angewendete Recht, oder hat sie völlig neue Re- 
geln geschaffen.
Wir können das nur durch die Untersuchung der zeitge- 
nössischen Prozessunterlagen eindeutig herausfinden. 
Die vorliegende Studie ist eine Analyse eines Rechtsfal-

les, dessen Material sich in dem historischen Archivs von 
Subotica befinden und in welchem wurden Urteile der 
erster und zweiter Instanz und auch ein Revisionsurteil 
gefallt. In dem Rechtsstreit wurden die Voraussetzungen 
der Gewahrleistung und der Verkürzung über die Halfte 
verwendet. Gegenüber beiden Rechtsinstituten hatte das 
ungarische Gewohnheitsrecht und das ABGB verschiede- 
ne Regeln.
Die Argumentation der Parteien und des Gerichtes werden 
mit der zeitgenössischen ungarischen und serbischen (in 
Vojvodina) Fachliteratur und auch mit den in Entschei- 
dungssammlungen veröffentlichten Urteilen vergleicht. 
Obwohl die Rahmen der Studie die detaillierte Analyse 
von nur einem Rechtsfall ermöglichen, man kann davon 
allgeimeine Folgerungen in Verbindung mit den Regeln 
der Gewahrleistung und der Verkürzung über die Halfte in 
Vojvodina ableiten.
Die Zuordnung des in Jugoslawien zwischen den beiden 
Weltkriegen angewendeten Rechtes kann nicht nur für 
Rechtshistoriker interessant sein, kann sondern auch für 
Rechtspraktiker vorteilhaft sein, da im Falle einer Rechts- 
lücke ist es immernoch möglich die früher geltenden 
Rechtsvorschriften anzuwenden.

Jegyzetek_____________________________________

1 „Zakon o nevaznosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. go- 
dine i za vreme neprijateljske okupacije „Sluzbeni list FNRJ”, br. 
86/1946”
„Clan 2 Pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici i dr.) koji 
su bili na snazi na dan 6. aprila 1941. godine, izgubili su pravnu 
snagu.

Clan 3 Prezidijum Narodne skupstine FNRJ moze odrediti da se po- 
jedina pravila sadrzana u zakonima i drugim pravnim propisima po- 
menutim u cl. 2 ovog zakona primenjuju, odredujuci pri tom pot- 
rebne izmene i dopune. Ovo pravo imaju i prezidijumi narodnih 
skupstina narodnih republika za pravne propise cije donosenje na 
osnovu Ustava FNRJ spada u nadleznost republika.
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Clan 4 Pravna pravila sadrzana u zakonima i drugim pravnim propisi- 
ma pomenutim u cl. 2 ovog zakona koja u smislu cl. 3 ovog zakona 
nisu proglasena obaveznim, mogu se po ovom zakonu primenjivati na 
odnose koji nisu uredeni vazecim propisima, i to samo ukoliko nisu u 
suprotnosti sa Ustavom FNRJ, ustavima narodnih republika, zakoni- 
ma i ostalim vazecim propisima donetim od nadleznih organa nove 
drzave kao i sa nacelima ustavnog poretka FNRJ i njenih republika.”

2 Zivomir Dordevic: Obligaciono pravo. In Enciklopedija imovinskog 
prava i prava udruzenog rada. Tom drugi. Beograd, 1978, Novins- 
ko-izdavacka ustanova Sluzbeni list SFRJ, 562. p.

3 Az egykori Horvát-Szlavonország és a polgárosított határőrvidék terü
letén az Optk. eredeti változata volt hatályban, míg a korábban az 
örökös tartományokhoz tartozó Dalmácia és Szlovénia területén a 
kódexnek az első világháború alatt keletkező novellákkal módosított 
változatát kellett alkalmazni. A  volt jugoszláv szakirodalomban elter
jedt vélekedés szerint Bosznia-Hercegovina területén is ténylegesen 
az Optk. rendelkezéseit alkalmazták a bíróságok, de ezt pl. Mihajlo 
Vukovic vitatja, mert Boszniában az osztrák törvényeket csak akkor 
lehetett alkalmazni, ha azok nem ellenkeztek az ottani törvényekkel, 
vagy utóbbiakat nem lehetett alkalmazni. Ezért szerinte ott az oszmán 
kódex, a Mecelle továbbra is fontos jogforrás maradt. Mihaljo Vu- 
kovic: Opci dio gradanskog prava. Knjiga I. Zagreb, 1959, Skolska 
Knjiga, 151. p.

4 Ez a mai Szerbiának a Szávától és a Dunától délre eső részeit és a Ma
cedón (Volt Jugoszláv) Köztársaság területét foglalta magában. Ko
szovó túlnyomó része is idetartozott, de nyugati területei (Metóhia) 
1918 előtt a Montenegrói Fejedelemség részét képezték.

5 Dusan Nikolic: Dva veka Austrijskog Gradanskog zakonika (1811
2011). ZbornikMatice srpskeza drustvene nauke. 2011, 135, 319. p.

6 Montenegróban a Valtazar Bogisic által készített 1888. évi Általános 
Vagyonjogi Törvénykönyv volt hatályban, amely a történeti iskola 
szellemiségét hordozza magán, ezért nem külföldi kódexek mintájára 
készült, hanem a helyi szokásjog alapján. Dudás Attila: A polgári jog 
kodifikációjának történeti áttekintése Szerbiában. Jogtörténeti Szemle, 
2013. 1. sz. 10-11. p.

7 Ezen nem a Vajdaság Autonóm Tartomány területét kell érteni, ugyanis 
nem tartozott ide a Szerémség, valamint Bácska és Bánát egyes déli 
részei, ellenben a baranyai és a muraközi területek igen. Tulajdonkép
pen az ún. vajdasági jogterület az ITSZ. hatályterületének a délszláv 
államhoz kerülő részeit takarta, tehát a korábban Magyarországhoz 
tartozó területeket, Horvát-Szlavónországot és az egykori határőrvidé
ket leszámítva. Nem tartozott ide a Muravidék (a Muraszombati és az 
Alsóledvai Járásbíróság területe) sem, mert arra 1919 őszén az igaz
ságügy-miniszter rendelete kiterjesztette a korábbi örökös tartományok 
területén hatályos jogot. Újlaki Miklós: A magyar jog sorsa a Jugo
szláviához csatolt területeken. Budapest, 1934, Franklin-társulat, 6. p.

8 Ekkor volt az ún. nagy nemzetgyűlés, amely kimondta Bácska, Bánát 
és Baranya elszakadását Magyarországtól és csatlakozását a Szerb 
Királysághoz, és egyúttal azon magyar jogszabályok hatályban ma
radásáról is rendelkezett, amelyek nem irányultak a korábbi magyar
országi nemzetiségek ellen. Újlaki, 1934. 1, 6. p.

9 Szabadkai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság -  
Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.

10 Az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság hatáskörébe tartoztak mindazok az 
ügyek, amelyekkel korábban ítélőtáblák foglalkoztak. Felállításá
ra azért volt szükség, mert a trianoni békeszerződés értelmében a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság határain kívül maradtak azok az 
ítélőtáblák (Pécs, Szeged és Temesvár), amelyek illetékességi terüle
tébe tartoztak a vajdasági jogterület járásbíróságai és törvényszékei. 
Gordana Drakic: Sudske instance na podrucju Vojvodine od 1918. do 
1929. godine. Novi Sad, 2011, Zbornik radova Pravnog fakulteta, 45. 
vol., br. 2, 269-270. p.
Ezt erősíti meg a Semmitőszék B. osztályának Sg. 234/1922. számú 
határozata is. Nikola Ignjatovic (urednik): Zbirka visih sudskih odluka 
III. Novi Sad, 1923, Stamparija Brace Grujic, 20. p.

11 Bár az 1921. évi alkotmány, majd az 1928. évi bíróságok szervezetéről 
szóló törvény is rendelkezett egy országos illetékességű, zágrábi szék
helyű Semmitőszékről, ez sosem jött létre. Helyette minden jogterü-
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letnek megvolt a maga legfelsőbb bírósága. A  Belgrádi Semmitőszék 
B. osztálya a vajdasági (és a határőrvidéki) jogterület legfőbb bírói 
fóruma, ami gyakorlatilag a Magyar Királyi Kúria szerepét vette át. Ez 
azonban nem Belgrádban, hanem Újvidéken ülésezett. Drakic: i. m. 
271. p.
A  Semmitőszék megnevezés megtévesztő, hiszen nem csak kasszáci- 
ós jogköre volt, hanem meg is változtathatta az alsóbb fokú bíróság 
ítéleteit.

12 „Kupoprodajni ugovor. Izmedju A[...] S[...], kao prodavca s jedne 
strane i M[...] S[...] i supruge mu rodj. M[...] T[...] kao kupaca s 
druge strane sklopljen je ugovor na potpisanom mestu i navedenog 
dana ovako:

1. Gore imenovani prodavac pored licne odgovorosnosti cisto bez tereta 
prodaje svoju kucu koja je ubelezena u [ . ]  , sa dvoristem velikim 266 
kvadratni hvati, u kojoj postoji mlina, dakle prodaje gore navedenu 
kucu zajedno sa u njoj postojecim masinerijama za mlin M[..] S [ . ]  
i sup. mu rodj. M[...] T[...], samo kucu i dvoriste po kupovnoj ceni 
od 200.000 D. p. recima: dvestotine dinara, a masineriji, koja postoji u 
istoj kuci je cena /300 000/ tristotinehiljada dinara, dakle cela kupovna 
vena je 500.000 dinara i pristaje na to da kupci mogu na prodatu ne- 
pokretnost pravo svoje uknjiziti.

2. M[...] S[...] i sup. mu rodj. M[...] T[...] kupuju od A[...] S[...] u 1. 
tacci opisanu nepkretnost po tamo izlozenoj ceni.

3. Kupovna cena je za samu zrgadu kucu i dvoriste od 266 kvadrat. hvati
200.000 dinara, a za masineriju koja je smestena u istoj kuci je cena
300.000 dinara, ukupna cena: 500.000 dinara, od koje svote kupac pla- 
ca odmah 125.000 dinara, i koji primitak potvrdjuje prodavac postpi- 
som ovoga ugovora, a do 31. maja 1925. god. je duzan kupac poloziti 
prodavcu 250.000 dinara, a ostatak od 125.000 dinara je duzan kupac 
poloziti prodavcu 1. septembra 1925. god.
Kupac stupa u posed kupljenih nepokretnosti odmah.
Prepisne troskove za promenu vlasnistva i propisne pristojbe placaju 
kupci. Poreze i javne tereti do dana 4. meseca septembra 1924 god. 
terete prodavca a od tog dana kupca.
Ovaj kupoprodajni ugovor procitan je pred dva sevedoka u zajednic- 
koj nazocnosti ugovorackih stranaka, sadrzina mu je protumasena na 
maternjem jeziku.”

13 „Pravno je pravilo da kupac ako je uzeo nekretninu u posed ne moze 
kupovinu zadrzati ni pre rasterecenja, vec ima istu staviti u sudski po- 
log”. Szabadkai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bí
róság -  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927. Szabadkai Történelmi 
Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság -  Szabadka (1919-1941), 
G. 406/1927.

14 Bernhard Miksa -  Vekerdy Géza (szerk.): A polgári jogi határozatok 
tára egységes szerkezetben. Független ügyvéd, Budapest, 1934. 61. p.

15 Glisa Bogdanfi -  Nikola Nikolic: Opste privatno pravo koje vazi u 
VojvodiniII. Pancevo, 1925, Stamparija „Napredak“, 72. p.; Zvonimir 
Piskulic -  Imre Derd: Osnoviprivatnoga prava u Vojvodini. Beograd, 
1924, Izdavacka Knjizarnica Gece Kona, 165. p.; Aleksander F. Jesen- 
ky -  Paja Protic: Privatno pravo u Vojvodini. Sombor, 1922, Vlastita 
naklada, 320. p.

16 Bogdanfi-Nikolic II., 1925. 72. p.
17 Bár tévesen Kolozsvári Sándornak írták. Glisa Bogdanfi -  Nikola Ni- 

kolic: Opste privatno pravo koje vazi u Vojvodini I. Pancevo, 1925, 
Stamparija „Napredak“, 3. p.

18 Kolosváry Bálint: A magyar magánjog tankönyve. II. kötet. Budapest, 
1911, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 129. p.

19 Bogdanfi-Nikolic I., 1925. 3. p.
20 Raffay Ferencz: A magyar magánjog kézikönyve. II. kötet. Budapest, 

1909, Benkő Gyula Cs. és kir. Udvari Könyvkereskedése, 312. p.
21 Antalfy Mihály: Vétel és csere. In Szladits Károly (szerk.): Magyar 

magánjog -  Kötelmi jog különös része. Budapest, 1942, Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata, 281. p.

22 Ks. u Novom Sadu Rev II. 799-1935, G. 487-1927. Nikola Ignjatovic 
(urednik): Zbirka visih sudkih odlukaXX. Novi Sad, 1940, Stamparija 
Dusana Campraga i druga, 188, 211. p.

23 „Iz izlaganja pravnog stanovista tuzenih jeste njihova cela obrana u 
sustini exeptio laesio enormis, da, naime kupljene pokretnosti ili moz-
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da nepokretnosti vrede manje od polovice kupovne cene. Ovaj prigo- 
vor ni madjarsko opste privatno pravo, a pogotovo ni trgovacko pravo 
ne poznaje.“ Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság, 
-  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.
G. 72/1923, Nikola Ignjatovic (urednik): Zbirka visih sudkih odluka 
IV. Novi Sad, 1923, Stamparija Brace Grujic, 52 p.
„laesio enormis, po ugarskom privatnom pravu, koje se u ovoj parnic- 
koj stvari ima primeniti, ne postoji i ne moze uzeti u obzir, sve da je i 
postojala taka nesrazmernost izmedu vrednosti i kupovne cene; a nije 
postojala”. Uo.
„Srazmer izmedu robe i kupovine nije odlucan t. j . Vojvodansko pri
vatno pravo ne poznaje ostecenje preko polovine vrednosti (laesio 
enormis).” Berd-Piskulic: i. m. 160. p.
Berd-Piskulic: i. m., II. p. (az előszóhoz tartozó oldalakat római szám
mal jelölték).
Bár a szerzők nyilván Szladits kötetének első kiadását használták fel, 
a két szöveg összehasonlítása után úgy tűnik, a szerző a negyedik 
kiadásban sem változtatott az ezzel kapcsolatos szövegen. Szladits, 
1935. 207. p.
Berd-Piskulic: i. m. II. p.
Kt. „280. § Kereskedelmi ügyletek a felén tuli sérelem miatt meg nem 
támadhatók.”
Kolosváry: i. m. 136. p.
Raffay: i. m. 306. p.
Nagy Ferenc: A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. II. kötet. Buda
pest, 1913, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 66. p.
Frank Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban. Budapest, 1845, 
Magyar Királyi Egyetem, 622-623. p.
„Ne zalimo se za stetu preko polovine, nego tome, da je tuzitelj uz od- 
govornost prodao za skupe, previse placene, novce takovu masinu, 
koja je neupotrebljiva, rdjava bila od svoga pocetka, mi pak za ovo 
nismo duzni placati.” Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi 
Bíróság -  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.
Szladits, 1906. 285. p.
Bogdanfi-Nikolic II, 1925. 73. p.
Kolosváry: i. m. 124. p.
Bogdanfi-Nikolic, 1925. 77. p.; Kolosváry, 1911. 124. p.; Szladits, 
1906. 337. p.
Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. II. kötet. Budapest, 
1935, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 198. p.
Uo.
Kt. 348. §. „Ha az áru a kikötött vagy törvényi kellékeknek meg nem 
felel, a vevőnek jogában áll az ügylettől elállani, vagy a vételár arány- 
lagos leszállitását igényelni. E mellett mindegyik esetben a netaláni 
kár megtérítését is követelheti.”
ABGB, 1811. § 932. „Ist der die Gewahrleistung begründete Mangel 
von der Art, daB er nicht mehr gehoben werden kann, und, daB er den 
ordentlichen Gebrauch der Sache verhindert, so kann der Verkürzte 
die ganzliche Aufhebung des Vertrages, wenn hingegen sich das Feh- 
lende, z. B. an MaB oder Gewicht, nachtragen 
laBt, nur diesen Nachtrag; in beiden Fallen aber auch den Ersatz des 
weitern Schadens, und, dafern der andere Theil unredlich gehandelt 
hat, auch den entgangenen Nutzen fordern.”
Szladits, 1906. 351. p.
Bogdanfi-Nikolic II, 1925. 66. p.
„Posto je pravno pravilo, da se otkrivene mane kupljene stvari imaju 
prodavcu saopstiti, to se i zbog ovog razloga prigovori tuzeni nisu 
mogli uvaziti.” Szabadkai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Ke
rületi Bíróság -  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.
Kt. 346. §. „A vevő a más helyről küldött árút, a mennyiben ez a rendes 
üzleti kezelés szerint lehetséges, az átvétel után haladéktalanul megvizs
gálni, s ha az a kikötött vagy törvényi kellékeknek meg nem felel, e 
körülményről az eladót azonnal értesiteni tartozik.
Ha a vevő ez értesitést elmulasztja, az árú nem kifogásoknak tekintetik, 
feltéve, hogy oly hiányok nem forognak fenn, melyek az azonnali meg
vizsgáláskor rendes üzleti kezelés szerint felismerhetők nem voltak.

A mennyiben ily hiányok később mutatkoznak, az értesitésnek a fel
fedezés után azonnal meg kell történni, ellenkezőleg az áru e részben 
is nem kifogásoltnak tekintetik.
Ezen határozatok a megtekintésre, próbára vagy mustra szerint történt 
vételekre is alkalmazást nyernek, a mennyiben az átküldött áruknál 
oly hiányok forognak fenn, melyek a szabályszerü megtekintés vagy 
megvizsgálás mellett felismerhetők nem voltak.”

48 Szladits helyesen állapította meg, hogy a megvizsgálás nem volt elő
feltétele a szavatossági igény érvényesítésének, a vevő más úton is tu
domást szerezhetett a hibáról. Szladits Károly: Az eladó felelőssége az 
eladott dolog minőségéért. In Emlékkönyv Nagy Ferenc huszonötéves 
egyetemi tanárságának megünneplésére. Budapest, 1906, Athenaeum 
Irodalmi és Nyomdai Rt., 345. p.

49 Kt. 349. §. „A vevő azon kifogással, hogy az áru a kikötött vagy törvé
nyi kellékeknek meg nem felel, nem élhet, ha a hiányokat az átvételtől 
számítandó 6 hó eltelte után fedezi fel; vagy ha az eladót a hiányokról 
az átvételtől számitandó 6 hó alatt nem értesiti.
A vevőnek a hiányokra alapitott kereseti joga az eladó ellen, az át
vételtől számitandó 6 hó alatt elévül.”

50 „[...] taj prigovor takodjer nedopustiv, jer predmet kupoprodaje nije 
poslat sa drugog mesta /§. 346. trg.zak/, ali je zastareo i to po §-u 349.
Trg. Zak.” Szabadkai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi 
Bíróság -  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.

51 Szladits, 1906. 350. p.
52 Jogtudományi Közlöny Szerkesztősége: Döntvénytár. 29. kötet. Bu

dapest, Franklin-társulat, 162. p.
53 „I kod mesnih kupoprodaja ima se §. 346 trg. zakona shodno primeni- 

ti. Kupac po mogucnosti ne moze duze vreme ostaviti prodavca 
u neizvestnosti u pogledu sudbe primljene robe.“ Kasacioni sud B. 
Odeljenje u Novom sadu br. G.315/1922. Nikola Ignjatovic (urednik): 
Zbirka visíh sudskih odluka III. Novi Sad, 1923, Stamparija Brace 
Grujic, 75-76. p.

54 „[...] kod mesnog kupa kupac duzan odmah bez odlaganja staviti svo- 
je prigovore o kakvoci robe, vec pri preuzimanju robe; Kasacioni sud 
o Novom Sadu G. 17/1924. Zbirka IV, 1924. 109. p., Zbirka XIII,
1932. 188. p.

55 „Trgovacki zakon postavlja propise koji se odnose na prigovore o ne- 
dostacima i stavljanju robe na raspolozenje samo za kupnje na distan- 
cu, ali je praksa te protegnula i na slucajeve mesne kupnje.” Berd-Pis
kulic, 1924. 166. p.

56 Szladits, 1906. 350. p.
57 Kt. 348. §. „Ha az áru a kikötött vagy törvényi kellékeknek meg nem 

felel, a vevőnek jogában áll az ügylettől elállani, vagy a vételár arány- 
lagos leszállitását igényelni. E mellett mindegyik esetben a netaláni 
kár megtérítését is követelheti.”

58 Szladits, 1906. 338. p.
59 Berd-Piskulic: i. m. 1924. 165. p.
60 „Pravni je propis da kupac ukoliko zeli da prigovara kakvoci i upot- 

rebljivosti kupljenoga predmeta, mora o ovim prigovoriti, ukoliko se 
ne radi o otkrivenim manama i nedostacima, prodavca odmah izvesti- 
ti.” Szabadkai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság 
-  Szabadka (1919-1941), G. 406/1927.

61 „Pro prirodi stvari medutim nije tak[v]i predmet cije se mane i neupot- 
rebljivost u toku vise gondine dana ne bi mogle zapaziti.” Szabadkai 
Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság -  Szabadka 
(1919-1941), G. 406/1927.

62 Nagy: i. m. 27. p.
63 „Kad bi se smatralo, da je nas ugovor glede masinerije trgovacke na- 

ravi, a to obzirom na ustanove §-a 261. Trg. Zakonika [...].” Szabad
kai Történelmi Levéltár, F:045. Szabadkai Kerületi Bíróság -  Szabad
ka (1919-1941), G. 406/1927.

64 Gallia Béla (szerk.): Hiteljogi Döntvénytár IV. kötet. Budapest, 1911, 
Franklin-társulat, 114, 116. p.

65 Uo. 115. p.
66 Berd-Piskulic: i. m. 166. p.
67 Kolosáry: i. m. 132. p.
68 Szladits, 1906. 350. p.
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