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Erik Stenpien

Adalékok a Bohuslav-féle
döntvénytár történetéhez
A csehszlovák Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság
918. október 28-án kikiáltották az első Csehszlovák
Köztársaságot. Az új állam sürgős teendői közé tar
tozott a jogrendszer áthangolása és a bírósági ha
talom gyakorlásának megszervezése. A jogrend recepci
ója a 11/1918 sz. törvény által történt, míg a Legfelsőbb
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Közigazgatási Bíróságot osztrák minta alapján a 3/1918
sz. törvény szabályozta. A 3/1918. sz. (ún. novemberi)
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságról és a hatásköri viták
eldöntéséről szóló törvényt 1918. november 2-án fogadta
el a csehszlovák Nemzeti Tanács.
A törvények rendelkezéseinek értelmében az egész
csehszlovák jogterületre vonatkozólag azonnali hatállyal
érvényesnek tekintette a Legfelsőbb Közigazgatási Bí
róságról szóló 36/1876 sz. (ún. októberi) birodalmi tör
vényt, valamint a Birodalmi Bíróság felállításáról szóló
143/1867 sz. birodalmi alaptörvényt, amennyiben e tör
vények a közigazgatási hatóságok vagy a közigazgatási
hatóságok és bíróságok közötti hatásköri viták eldöntésé
ről rendelkeztek. A csehszlovák Alkotmánybíróság ekkor
még nem létezett. Figyelemre méltó, hogy a 3/1918 sz.
törvény a Törvénytárban korábbi szám alatt került kihir
detése, mint a Nemzeti Tanács 1918. október 28-i 11/1918

sz. törvénye, mely magát a csehszlovák állam létrehozá
sát deklarálta.1 Ez arra enged következtetni, hogy a Leg
felsőbb Közigazgatási Bíróság megalapítását a jogalkotó
rendkívül fontosnak tekintette. (A törvény „szellemi aty
ja” Ferdinand Pantűcek volt.2)
A Legfelső Közigazgatási Bíróság hatáskörébe tarto
zott
1. az alanyi jogok közjogi védelme egyes, tételesen
meghatározott ügyek kivételével,
2. a hatásköri viták eldöntése,
3. a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság Mandátumvizs
gáló Tanácsának tevékenysége. 3

indulhatott, ha az indítványozó beadványában a közigaz
gatási hatóság törvénytelen határozatának vagy egyéb in
tézkedésének őt érintő, jogsértő mivoltára hivatkozott. Az
indítvány érvényesítésének feltétele volt az összes, köz
igazgatási hatóság előtti eljárásban alkalmazható jogor
voslat kihasználása. Szükséges volt még a panasz ügyvédi
ellenjegyzése, valamint a panaszolt határozat kézbesítésé
től számított 60 napon belül történt beadás. A panasznak
felfüggesztő hatálya nem volt, ezt azonban a panaszos ké
relme alapján bizonyos esetekben engedélyezhette a pana
szolt határozatott kibocsátó hatóság.
Szabály szerint az eljárás szóbeli és nyilvános volt, csak
kivételesen került sor zárt ülésre. Az alperes állami vagy
Az első pontban megjelölt kizárás a szabadalmi ügyek
közigazgatási szervet azon minisztérium kiküldött képvi
re, választásokkal kapcsolatos vitákra, a főiskolai tanárok
selője képviselte, mely minisztérium hatáskörébe tartozott
és magándocensek fegyelmi
a panaszolt határozat; az alperes
ügyeit eldöntő Felső Fegyelmi
hatóságot ügyvéd nem képvi
Bizottság határozataira, a had
selhette. A törvénytelen határo
sereg fegyelmi hatáskörében
zatokat
a Legfelsőbb Közigaz
5.
kibocsátott döntésekre, köz
gatási Bíróság megszüntette, a
igazgatási intézkedésekre és ki
korábban eljáró közigazgatási
nevezésekre vonatkozott. (Nem
hatóság pedig köteles volt az
souöních ügyben újra határozni.7
terjedt ki viszont a kizárás a
republikv Ceskoslovenské.
Alapítása idején a Legfel
kinevezési jogokra vonatko
_____
sőbb Közigazgatási Bíróság
zó ügyekre általában, valamint
Svaaek 97.
első és másodelnökből, négy
a kormány kartellbizottságról
tanácselnökből és 20 tanácsos
szóló határozataira sem, melyek
ellen nem volt lehetséges a karból állt.8 A Legfelsőbb Köz
tellbíróság előtt panasszal élni.)
igazgatási Bíróság élén az első
A Legfelsőbb Közigazgatási
nejvyssího správního souöu ve vécech és a másodelnök álltak. Az
Bíróság döntötte a rendes bí
első elnök a bíróság igazgatója
aőministrativních.
róságok és közigazgatási ható
volt, ő irányította és ellenőriz
ságok között4 zajló ügyekben,
te a hivatalos ügyek intézését.
mégpedig pozitív és negatív ha
Rocník XVI. (1934)
A hatályos jogszabályok tiszte
tásköri összeütközés esetében5
letben tartása mellett joga volt
egyaránt; a tartománygyűlés és
az ügyekben döntő, plenáris és
Cásl I
a központi kormányhivatalok
fegyelmi tanácsokat is létre
között hatásköri összeütközés
hozni. Ő osztotta szét a hivata
esetében, valamint a Legfelsőbb
los teendőket a tanácsosok és a
Közigazgatási Bíróság és a ren
más alkalmazottak közé.
A bíróság tanácsokban hatá
des bíróságok, továbbá a tarto
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mányok autonóm szervei között
rozott.
A bírósági tanácsokat ál
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talában egy tanácselnök és négy
szintén pozitív hatásköri össze
ütközés feloldása érdekében.
tanácsos alkotta. Bizonyos ese
tekben azonban a bíróság taná
A vitákban döntő tanács hat
csa a tanács elnökéből és csak két tanácsosból állt. 1930tagból állt, közülük hárman voltak a Legfelsőbb Bíróság
ban a tanácselnökök számát 9-re és a tanácsosok számát
és hárman a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság tagjai.
48-ra növelték. Az elnököket és tanácsosokat az államel
A Mandátumvizsgáló Tanács a képviselők mandátumá
nök nevezte ki.9 A tanácsok összetételénél az az elv ho
nak elvesztéséről határozott abban az esetben, ha azok po
nosodott meg, hogy a tanácsosok felének bírói hivatal
litikai pártját feloszlatták. A Mandátumvizsgáló Tanács ez
esetben hivatalosan indított eljárásban határozott.6
betöltésére alkalmas végzettsége kell legyen. Az adók és
járulékok ügyeiben állandó tanácsok jöttek létre, melyek
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság székhelye Prágá
együttesen a bíróság pénzügyi szakosztályát alkották.10
ban, az Igazságügy-minisztériummal egy épületben volt.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság természetes és
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságról szóló „új” tör
vényt 164/1937 sz. alatt publikálták. Technikailag új tör
jogi személyek jogainak védelmét egyaránt szolgálta (fel
téve, hogy a jogi személy nem államhatalmi szervként
vényről van szó, tartalmi szempontból viszont az új sza
lépett fel). Jogvédelmet azonban csak abban az esetben
bályozás semmit sem változtatott az 1875-ben elfogadott
birodalmi törvény alapelvein. A törvény 55 szakaszt tar
nyújtott, ha az alanyi jog sérelmét, s nem pedig az álta
lában vett közérdek sérelmét konstatálták. Eljárás akkor
talmazott. Fő célja az eljárás felgyorsítása volt.11 A tör-
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vény hatályban maradt Csehszlovákia területén (a háborús
éveket kivéve, amikor a Szlovák Köztársaságnak saját tör
vénye volt) egészen 1952 végéig, amikor is a Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság megszűnt.

A Bohuslav-féle Döntvénytár
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság működésének leg
fontosabb szakasza a döntéshozatal volt. A döntéshozatal
alapvető jellemzője a fórum minőségében és pártatlansá
gában rejlett, melynek segítségével garantálni tudta a jog
biztonságot a közigazgatási hivatalok törvénytelen határo
zatai vonatkozásában. Felbecsülhetetlen szolgálatot tett a
törvényalkotónak is, mely főleg az új állam első éveiben
tapasztalatok hiányában szenvedett.12
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság magáról a jogról
érdemben nem határozott, csupán a közigazgatási határo
zat törvényességét vizsgálta. A törvényes állapot helyre
állítása (megtalálása), vagyis maga a döntéshozatal, a per
tárgyát képező kérdésre adandó válasszal összefüggő jogi
szabályozás szakszerű és szabályozott bírósági vizsgálata
volt. A határozatok rendelkező részének (enunciátumának) szövegéből a panaszos megismerhette helybenha
gyott vagy elutasított kérelmének indoklását.13
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság legfontosabb fel
adatainak egyike volt a határozatok kihirdetése. A dönté
sek publikálása lehetőséget adott a csehszlovák közigaz
gatási gyakorlat egységesítésére.
A két háború közötti Csehszlovákiában a Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság európai szintű törvényszékként
működött. Széles körű döntéshozatalát több Döntvény
tár dokumentálja. A legjelentősebb ezek közül az ún. Bohuslav-féle Döntvénytár volt,14 melyben a határozatokat
folyamatosan közzétették, melyek így komoly minőség
növelő hatást gyakoroltak a csehszlovák közigazgatási
gyakorlatra.15 A Bohuslav-féle Döntvénytár monumen
tális mű, címét szerkesztőjéről, Josef Václav Bohuslavról, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság tanácselnökéről
kapta.16 A Döntvénytár egyes köteteiben szisztematikus
rendben olvashatók a Legfelsőbb Közigazgatási Bíró
ság határozataiban található a közigazgatási és pénzügyi
ügyekben kiformált jogi vélemények.
Az 1918 és 1948 közötti években a Bohuslav-féle
Döntvénytárban több tízezer jogi vélemény került publi
kálásra. Maga a Döntvénytár így száz kötetet tartalmaz.
A világháborús időkben a határozatokat két nyelven pub
likálták (a bal oldalon németül, a jobb oldalon pedig cse
hül). A határozatok jellege alapján két alapvető részre osz
tották a Döntvénytárat. A Boh. A cím alatt a közigazgatási
döntések, Boh. F pedig a pénzügyi határozatok kerültek
publikálásra. A határozatok mintegy hatoda a napjainkban
is érvényes még. A teljes Döntvénytárhoz ma már nehezen
lehet hozzájutni. A kivonatok azonban szerencsére rend
szeresen megjelennek az elektronikus adatbázisokban is.17
A Bohuslav-féle Döntvénytár a cseh tudományos aka
démia könyvtárában elérhető, melynek kutatószobájában
ki lehet kölcsönözni bármely kötetét. A Legfelsőbb Köz
igazgatási Bíróság alább következő, szerző által kiválasz-
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tott határozatai a bíróság széles hatáskörét dokumentálják.
Véleményünk szerint a mai olvasó részére is izgalmas ol
vasmányt kínálnak.

Földbirtokreform
A 118/1920 sz. törvény 2. szakasz 9. bekezdésének sza
bályozása nem jogosítja fel az Állami Földbirtokhivatalt
arra, hogy az elfoglalt föld tulajdonosait akadályozza az
irattár áthelyezésében arra hivatkozva, hogy áthelyezésük
által az állam által átvett ingatlanokon való gazdálkodást
megnehezítené.18
(1930. március 8-i 3.746 sz. határozat).
Ügy: Ján Sch., Sch község (ügyvédje: Dr. Frantisek Bukovsky, Prága) az Állami Földbirtokhivatal ellen (fő szak
titkár Dr. Zamouril) a nyilvántartások, könyvtárak és le
véltárak elhelyezésének ügyében
Rendelkező rész: A panaszolt határozatot jogellenessé
ge miatt megszüntetik.
Indoklás: Az 1928. október 1-én kelt végzés a panaszos
levéltárának (igazgatóságának) T. községben határidőt
szabott „a levéltárakról és nyilvántartásokról szóló meg
állapodás iránti javaslatra” szóló nyilatkozatra, melyet, ha
nem tesz meg, az Állami Földbirtokhivatal kénytelen lesz
megindítani a patrimoniális és gazdasági igazgatás nyil
vántartások és levéltárak átvételéről szóló eljárást a kár
pótlási törvény 23. szakaszának értelmében.19 Az eljárás
azokra a földbirtokokra vonatkozott volna, melyek a bir
tokreform által az Állami Földbirtokhivatal kezelésébe ke
rültek. A hivatal nem vette figyelembe a tulajdonos későbbi
nyilatkozatát, és úgy határozott, hogy a kiszabott határidő a
kárpótlási törvény az ingatlanok szándékozott átvételét sza
bályozó 3. szakaszának értelmében záros határidő volt. Az
Állami Földbirtokhivatal egyben arra hívta fel a panaszos
figyelmét, hogy nem ért egyet a levéltárak szándékozott át
helyezésével, mivel annak következtében állami átvételü
ket követően megnehezülne a rendes további gazdálkodás.
Ezért az Állami Földbirtokhivatal az említett nagybirtokok
tulajdonosával szemben a 118/1920 sz.20törvény 2. szakasz
9. bekezdésének értelmében úgy határozott, hogy a V. és
B. nagybirtokokon található levéltárak, nyilvántartások, va
lamint igazgatási könyvtárak és kézi irattárak maradjanak
biztonságosan elhelyezve és kezelve az addigi helyükön
mindaddig, amíg az állam át nem veszi az említett erdő
birtokokat, s amíg a kárpótlási törvény 33. szakaszának
értelmén nem határoz az iratok átvételéről is.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság a panaszolt hatá
rozatról a következően határozott:
A panaszos a bepanaszolt végzés azon része ellen hoz
fel kifogást, mely által az alperes hatóság ellenezte a V és
D uradalom levéltárainak C községbe való áthelyezését.
Álláspontját a 118/1920 sz. törvény 2. szakasz 9. bekezdé
sének rendelkezésével támasztotta alá, és a panaszlót kö
telezte a V. és D. nagybirtokok levéltárainak, nyilvántar
tásainak és igazgatási könyvtárainak az addigi helyükön
biztonságban tartására és megfelelő kezelésére az erdei
nagybirtokok állam általi átvételéig, amikor is a kárpótlási
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törvény 33. szakaszának értelmében az állam nem hatá
roz az iratok átvételéről. A panaszos azt hozta fel, hogy
az alperes hatóság utasításával a 118/1920 törvény által
megszabott tevékenységi körét túllépte.
A per keretein kívül esnek azon kifogások, melyek ál
tal a panaszos panaszában érvelni próbál, hogy ti. adott
körülmények között az Állami Földbirtokhivatalnak nincs
joga a kárpótlási törvény 33. szakaszának értelmében tel
jes egészében vagy részben átvenni a meghatározott le
véltárakat és nyilvántartásokat. E kifogásokkal a panaszos
a kárpótlási törvény 33. szakaszának értelmében megin
dított, a levéltárak és patrimoniális, valamint gazdasági
nyilvántartások átvételéről szóló eljárásban érvelhet. Az
eljárást az Állami Földbirtokhivatal a panaszolt határozat
1. bekezdésének értelmében csak akkor indítja meg, ha a
kiszabott határidőn belül nem sikerül egyezményt kötni.
A levéltár átvételéről szóló rendelkező rész azonban a pa
naszolt határozatban nem található.
Az idézett 118/1920 sz. törvény 2. szakasz 9. bekezdé
sének értelmében az állam által kisajátított, azonban eddig
át nem vett vagyon jó állapotban való tartásához, ami a
rendes gazdálkodás kötelességének egyik alaprészét képezi,21 a levéltárak, nyilvántartások, kézi könyvtárak és igaz
gatási könyvtárak (a családi ügyek kivételével) biztonsá
gos elhelyezése és kezelése
is hozzátartozik.
A 330/1919 sz. törvény22
7. szakasz 2. bekezdésének
értelmében a hatóság jogo
sult ellenőrizni a kisajátított,
azonban eddig át nem vett
vagyon rendes kezelését,
így az Állami Földbirtokhi
vatalnak jogában áll utasítá
sokat és tilalmakat hozni, ha
azt észleli, hogy a 118/1920.
sz. törvény 2. szakasz 9. be
kezdésében meghatározott
levéltárak, nyilvántartások
és könyvtárak kezelése nem
megfelelő, vagy sérelem fe
nyegeti azok állagát. A pa
naszolt határozat értelmében
azonban ezt a hatóság nem
észlelte, és csak azért tiltotta
meg a levéltár áthelyezését,
hogy az ne eredményezze a
nagybirtokok Állami Föld
birtokhivatal általi átvétele
után további rendes kezelé
sük megnehezítését.
A 118/1920 sz. törvény
1. és 2. szakasz értelmében
a gazdálkodó személy nem mentesítheti magát a rendes
gazdálkodás kötelessége alól, arra hivatkozva, hogy a bir
tokreform céljából az állami átvétel után bizonyos intéz
kedésekre nem lesz többé szükség. Így az Állami Földbir
tokhivatal sem akadályozhatja meg a gazdálkodó személy
bizonyos gazdasági cselekményeit csak azért, mert az Ál

lami Birtokhivatal általi átvétel után ez az átvett nagybir
tokok feletti rendes gazdálkodást megnehezítené.
Ezért a panaszolt határozatban található ellenkező véle
mény törvénybeütközőnek bizonyul.

Oktatásügy
A polgári iskola tanárává kinevezett alapiskolai tanárnak
szolgálati díját emelő 780 csehszlovák korona összege a
tanár polgári iskolába való alkalmazása után is válto
zatlan marad (a 104/1926 sz. törvény23 7. szakaszának 3.
bekezdése), még akkori is, ha később a tanár szolgálati
díjának 7. fokozata lesz alkalmazandó.24
(1930. március 11-i 3.818 sz. határozat)
Ügy: Pavlína F., B. községből (ügyvédje: Dr. Bedrich
Mautner, Prága) az Oktatásügyi, és népművelési minisz
térium ellen a szolgálati díjakról való végzés ügyében.
Rendelkező rész: A panasz indokolatlan, ezért elutasíttatik.
Indoklás: Az Iskolai Tanács 1926. szeptember 1-én
kelt végzése 1926. január 1-ére vonatkozóan panaszos be
számítható szolgálati idejét 24 év, 9 hónap és 15 napban,
tehát a 104/1926 sz. torvény
38. szakasz 0. bekezdésének
értelmében kerekítve 25 év
ben határozta meg. A pa
naszos polgári iskolába
történt alkalmazása 1919.
szeptember 15-én, szolgá
latának 6. évében történt.
A határozat értelmében a
panaszost 1926. január 1-én
a 8. fokozatú szolgálati díj
illeti meg, melynek összege
24 480 csehszlovák koro
na. Továbbá jogosult 4800
csehszlovák korona összegű
cselekvési díjra. Panaszos
szolgálati díja 1928. január
1-én növekszik, amennyiben
a törvény által meghatározott
feltételeket teljesíti. Ez ellen
a panaszos 1926. október 26án kifogással élt, miszerint
a panaszolt végzés alapján
a polgári tanár szolgálati dí
ját emelő összeg csak 780
csehszlovák koronában álla
pították meg, annak ellenére,
hogy őt 1926. január 1-től a
8. jövedelmi kategóriába so
rolták, így őt a 104/1926 sz. törvény 7. szakasz 3. bekez
dése értelmében 1080 csehszlovák korona összegű szol
gálati díj emelés illetné meg.
Az Iskolai Tanács 1928. január 31-i végzésével a pa
naszos kifogásait a 104/1926 sz. törvény 7. szakasz 3. be
kezdése, valamint 37. szakasz 4. bekezdése értelmében
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elutasította a következőkre hivatkozva: „Az idézett jog
szabályok értelmében a polgári iskolák alkalmassági vizs
gával rendelkező tanárokat, akik végleges vagy átmeneti
tanárokká vannak kinevezve, olyan összegű szolgálati díj
illeti őket meg, mely a 7. szakasz 3. bekezdése értelmé
ben járna nekik, ha a polgári tanárrá való végleges vagy
átmeneti kinevezésük idején a 104/1926 sz. törvény hatá
lyos lenne. A polgári iskolába történt alkalmazása idején
- 1909. szeptember 15-én - a panaszos szolgálati ideje 5
év és 8 hónapot tett ki, aminek következményeképpen az
átkerüléskori alkalmazási összeg 780 csehszlovák koro
na lett, ugyanis amennyiben a 104/1926 sz. törvény 1909.
szeptember 15-én már joghatályos lenne, a panaszlót a
meghatározott napon a 2. jövedelmi kategória összegű bér
élvezetei illetnék meg. Így a 1926. szeptember 1-én kelt
végzés helyesen állapította meg a panaszost 1926. január
1-től megillető bérélvezetek összegét.” Ez ellen a pana
szos fellebbezést nyújtott be, melyet azonban az Iskolai
Tanács végzésében foglaltak alapján elutasítottak.
A határozat ellen a panaszos panaszt nyújtott be, mely
ügyében a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság így hatá
rozott:
A 104/1926 sz. törvény 37. szakasz 4. bekezdésének
értelmében a polgári iskolai tanításra alkalmassági vizsgá
val bíró, polgári iskolába kinevezett tanárok - kik csoport
jához a panaszos is tartozik - áttétele úgy lehetséges, hogy
olyan szolgálati díjat kapjanak, mely az idézett törvény
7. szakasz 3. bekezdése értelmében megilletné őket, ha a
polgári iskolába való kinevezésük napján a 104/1926 sz.
törvény már hatályos lenne. Az idézett jogszabály értel
mében a polgári iskola tanárainak az új, 104/1926 sz. tör
vény értelmében szabályozott díjazásra való alkalmazását
olyan vélelem mellett lehetséges megvalósítani, mintha
a polgári iskolába való átvételük napján a 104/1926 sz.
törvény már hatályos lenne. A polgári iskolai pótlékalap
megállapításakor csak az a döntő, a szolgálati díj mely
fokozatában lett volna a tanár a polgári iskolába való át
lépése idején besorolva, nem pedig az, hogy a szolgálati
díj mely fokozatához tartozott 1926. január 1-én. E pót
lékalap összege (780 vagy 1080 csehszlovák korona) a
törvény mindkét idézett szabályának értelmében állandó,
mely a szolgálati díj későbbi emelése során (magasabb
jövedelmi kategóriába való átsorolása alkalmával) nem
változik.
Ennek ellenkezőjét a törvény 7. szakasz 3. bekezdéséből
nem lehet levezetni úgy, ahogyan panaszos teszi, hogy ti.
„ha őket 7. vagy magasabb jövedelmi kategóriájú szol
gálati díj illeti meg!” fordulatra hivatkozva. Vagyis arra
hivatkozva, hogy a törvény a jelenkori szócsatolást hasz
nálja, mivel a jelenkori szócsatolás a polgári iskolába való
átlépés idejére vonatkozik. Ennek ellentetjére olyan hi
vatkozással sem lehet következtetni, hogy a fenti magya
rázat azokat a tanárokat károsítaná, kik polgári iskolára
jogosító oktatási képesítésüket korábban szerezték meg,
és azonnal átléptek a polgári iskolába. E vonatkozásban
károsításról egyáltalán nem lehet szó, mivel éppen az a ta
nár, aki szolgálati pályájának korábbi szakaszában átlépett
a polgári iskolába, több, 300 vagy 600 csehszlovák korona
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összegű béremelést kap, mint az, aki később került a pol
gári iskolába. Éppen ezért a 7. szakasz 3. bekezdése 1080
csehszlovák korona összegű (tehát 300 koronával maga
sabb) polgári iskolai pótlékalapot szab ki azon tanárok ré
szére, kik később lépnek át a polgári iskolába, mint azok,
akik ezt megtették fiatalabb szolgálati korukban.
Konkrét esetben a panaszos polgári iskolába történt át
lépése 1909. szeptember 15-én esett meg. A panaszos át
helyezésénél tehát ez a nap, illetve azok a jutalmak voltak
a döntők, melyek azon a napon megillették volna őt, ha a
104/1926 sz. törvény már hatályban lett volna, és nincs je 
lentősége annak, milyen jutalmak illették meg 1926. janu
ár 1-én. A panaszos 1926. szeptember 15-én kétségkívül a
7. vagy magasabb jövedelmi kategóriájú bérre lett volna
jogosult, áthelyezése idején 780 csehszlovák korona öszszegű polgári iskolai pótlékalap illeti meg. A panasz nem
utal arra, hogy a panaszos bérének megállapítása máskü
lönben törvénybe ütközne.

Lakással való ellátás
A háztulajdonos puszta akarata a házban lakni, vagy a
házban saját kiházasított gyermekeit elhelyezni nem ele
gendő ahhoz, hogy a lakás a 118/1928 sz. törvény25 13.
szakasz 3. bekezdésének értelmében kizárva legyen a le
foglalásból.26
(1930. március 22-i 10.747/29 sz. lelet)
Ügy: Peregrin W. és Josef W., H. községből a prágai tarto
mányi hivatal ellen a lakás lefoglalása ügyében
Rendelkező rész: A panasz indokolatlan, ezért elutasítattik.
Indokok: V község járási hivatala 1928. december 14-i
végzésével a 118/1928. sz. törvény 9. szakasza értelmében
megállapította, hogy Rudolf N. főőrmester más községbe
való szolgálati áthelyezése után az 1922. augusztus 19-től
használt lakása megüresedett, és a lakást a Jan B. törzsőr
mester számára foglalta le. Panaszosok fellebbezésükben
törvényellenességére hivatkozva kifogásolták a lefogla
lásról szóló végzést. Kifogásukat a 118/1928 sz. törvény
13. szakasz 3. bekezdésének rendelkezésével támasztották
alá azzal, hogy ti. a lakást Josef W., a ház társtulajdonosá
nak kiházasított, ugyanazon nevű fia részére szánták, aki
most D. községben lakik, és naponta kétszer kénytelen
utazni a H. községben való gyárba, ahol dolgozik. Ez ön
magában is indokolná a hazaköltözést, de emellett családi
és kereskedelmi okok miatt is szükséges, hogy az ifjabb
Josef W. átköltözzön az apja házába H. községben. Arra
is rámutattak, hogy H. községben más alkalmas helység
is létezik, ahol meg lehet nyitni egy csendőrállomást, és
B. törzsőrmester számára megfelelő lakást találni. A pa
naszolt végzés alapján a tartományi hivatal elutasította a
fellebbezést, rendelkező részében arra hivatkozva, hogy a
118/1928. sz. törvény 13. szakasz 3. bekezdésében fogal
mazott lakásszükségletet úgy kell értelmezni, hogy vagy a
ház tulajdonosának, vagy saját kiházasított gyermekeinek
nincs saját lakásuk, esetleg meg nem felelő lakásuk van.
Ez esetben viszont ilyen szükséglet nem áll fenn, mivel
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az ifjabb Josef W megfelelő saját lakással rendelkezik,
mely munkahelyétől kevesebb mint 15 percnyi távolság
ban fekszik. A szükséglet fogalma nem a vállalat vagy a
ház tulajdonosának igényére vonatkozik, hogy a háztulaj
donos kiházasított fia, aki a gyárában dolgozik, minél kö
zelebb lakjon az üzeméhez.
E határozat ellen a panaszos panaszt nyújtott be, mely
ügyben a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság így határo
zott:
A 118/1928 sz. törvény 13. szakaszának 3. pontja arról
rendelkezik, hogy azokat a lakásokat nem lehet lefoglalni,
melyeket a hát tulajdonosa saját maga vagy saját kiháza
sított gyermekei részére hasznosítja. Az alperes hatóság
e fogalmat abban az értelemben értelmezi, hogy a lakás
szükséglete akkor áll fenn, ha a ház tulajdonosának vagy
saját kiházasított gyermekeinek saját lakásuk nincs, eset
leg csak meg nem felelő lakásuk van. A panasz éppen ez
ellen az értelmezés ellen próbálta felvenni a harcot azzal a
kifogással, hogy túlságosan szűk. A panaszos véleménye
szerint a törvényalkotó szándéka az volt, hogy megenged
je a háztulajdonosoknak saját házukban található lakások

nak saját maguk vagy kiházasított gyermekük részére tör
ténő felhasználást.
Azonban a törvényt csak úgy lehet értelmezni, ahogyan
ezt a szavak jelentése vagy a törvényalkotó szándéka en
gedi meg. A törvényalkotó szándékának megalapozása
pedig csakis a törvény alapján lehetséges. Ami nem olvas
ható ki a törvényből, vagy ami belőle logikusan értelme
zéssel ki nem következtethető, azt nem lehet a törvényal
kotó magnyilvánulásának vagy nyilvánvaló szándékának
tekinteni. Az idézett törvény 13. szakaszának 3. pontja
arról rendelkezik, hogy nem lehet lefoglalni azokat a la
kásokat, amelyekben a ház tulajdonosa vagy kiházasított
gyermekei lakni kényszerülnek. Nyilvánvaló, hogy a tör
vényből nem következtethető ki a törvényalkotó szándéka
arra, hogy mindenféle megokolás nélkül lehetővé teendő a
tulajdonos házában az ő maga vagy gyermekei lakhatása.
A jogalkotó szándéka arra vonatkozott, hogy akkor lépjen
életbe a rendelkezés, ha nekik a lakásra valójában szük
ségük van. A panaszos érvelését tehát, hogy ti. a törvény
célzata ellentétes a végzéssel, a lakásra való szükséget
hangsúlyozó törvény nem támasztja alá.

St e n p ie n , Er ik
Erganzungen zur Geschichte des Bohuslav-Reiches (Zusammenfassung)
Die Studie beschaftigt sich mit den Entscheidungen der
Höchster Verwaltungsgerichtshof. Dieses Tribunal ist
betrachtet für einen hochwertigsten Justiztribunalen in
dem Anfang der 20. Jahrhundert. Der Autor vorzustellt
der Fachöffentlichkeit drei Erkenntnissen von Höchster
Verwaltungsgerichtshof - erstes in dem Betreff von der
Agrarreform (der Beschwardeführende war erfolgreich),

zweites - in dem Betreff von der Schulwesen, und drittes in dem Betreff von der Wohnungsbestellung (die Beschwardeführenden waren erfolglos). Alle Erkenntnisse
ausweisen die Merkmalle der normativen Rechtsschule
- diese Rechtschule, wie machte von der erste Tschechoslowakei eme juristische GroBmacht.
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mely ezáltal a Bohuslav-féle Döntvénytár elnevezést nyerte. Mi
vel Josef Václav Bohuslav az Alkotmánybíróságon is dolgozott, a
Bohuslav-féle Döntvénytárban a szerkesztése alatti években az A l
kotmánybíróság döntvényeit és elvi határozatait is publikálták. Navrátil, Michal: Almanach ceskoslovenskych právníki. Praha, 1930,
Michal Navrátil, 39. p.
15 Sedlácek: i. m. 76. p.
16 Mazanec, Michal: Nejvyssí správní soud: historie. In Nejvyssí správ
ní soud [online]. Brno: Nejvyssí správní soud, aktual. 17. 01. 2013
[Idézve: 2017. 11. 10.] Lásd http://www.nssoud.cz/Historie/art/4
?menu=174
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történetiszemle'*—^
17 Lásd pl. MAZANEC, Michal: Správní soudnictví. Praha, 1996,
Linde, 34. p; szintén a cseh Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság
honlapja: http://www.nssoud.cz. Bohuslav, Josef Václav: Sbírka
nálezu nejvyssího správního soudu ve vécech administrativních.

Svazek VI, cást II. Praha, 1925, Právnické vydavatelství v Praze; Bohuslav, J. V: Sbírka nálezu nejvyssího správního soudu
ve vécech administrativních. Svazek VII. Praha, 1925, Právnické
vydavatelství v Praze. NSS, Kniha judikátu nejvyssího správní
ho soudu ve vécech administrativních. Svazek I., judikáty z let
1918-1923. Praha, 1927, Právnické vydavatelství JU. Dr. V.
Tomsa, NSS, Kniha judikátu nejvyssího správního soudu ve vé
cech administrativních , svazek, II., judikáty z let 1924 - 1928.
Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1930, NSS, K ni
ha judikátu nejvyssího správního soudu ve vécech administrativ
ních , svazek, III., judikáty z let 1929 - 1933. Praha: Právnické
vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1935, NSS, Kniha judikátu nej
vyssího správního soudu ve vécech administrativních , svazek IV.,

judikáty z let 1934 - 1938. Praha: Právnické vydavatelství JUDr.
V. Tomsa, 1939.
18 Bohuslav-féle Döntvénytár, 8478. sz. határozat.
19A 329/1920 sz. törvény az egykori nemesség vagyonának kisajátítá
sáról szólt, az állam által kezelt nemesség vagyonáért megtérítést
ígért a volt tulajdonosoknak.
20Az elsajátított birtokvagyonon való gazdálkodásról szóló törvény.
21 A kárpótlási törvény 6. szakasza, valamint a 118/1920 sz. törvény 1.
szakasza.
22A Birtokhivatalról szóló törvény.
23 A tanárokról szóló törvény - az alap- és polgári iskolák tanárainak
szolgálati díjait szabályozta.
24 Bohuslav féle Döntvénytár, 8479. sz. határozat.
25 A lakással való ellátás rendkívüli rendelkezéséről szóló törvény töb
bek között az államhivatalnokok lakására való lakások lefoglalásáról
szólt.
26 Bohuslav-féle Döntvénytár, 8514. sz. határozat

Sztálin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Népbiztosai Tanácsának elnöke és Winston S. Churchill,
Nagy-Britannia miniszterelnöke, valamint Clement R.
Attlee voltak jelen, aki akkor a brit kabinet jelentős pozí
cióját töltötte be, Lord President of the Counsil tisztségét
viselte. Kíséretükben voltak a három kormány külügymi
niszterei: V. M. Molotov, J. F. Byrnes úr és A. Eden úr,
továbbá a vezérkari főnökök és más tanácsadók.
A július 17-e és 25-e közötti időszakban kilenc ülést
agyarország az 1945. január 20-án Moszkvában
tartottak. Ezután a konferenciát felfüggesztették két napra,
megkötött fegyverszüneti egyezmény1 értelmé
arra az időre, amíg Angliában kihirdették az általános vá
lasztások eredményeit, melynek következtében július 28ben kötelezte magát a háborús bűnösök fele
lősségre vonására. A márciusban elfogadott földreform
án Attlee miniszterelnökként tért vissza a konferenciára E.
rendelet miatt sürgőssé vált az egyezményben foglaltak
Bevin, az új külügyminiszter kíséretében. A konferencia
végrehajtása, hiszen meg kellett oldani a nincstelenek
idején rendszeresen találkozott a három kormányfő a kül
földhöz juttatását. Még ebben a hónapban megszületett
ügyminiszterek kíséretében, és rendszeresen tanácskoztak
az a törvény, amely ki
a külügyminiszterek is.
mondta a „volksbundisNaponta üléseztek azok
ták”, azaz a hazaárulók
a bizottságok is, ame
birtokainak
elkobzá
lyek a külügyminiszte
sát. Áprilisra a pártok
rek tanácskozásait ké
is megfogalmazták és
szítették elő.
közzétették állásfogla
Az 1945. augusztus
lásaikat a németek fe
2-án véget ért konfe
lelősségre vonását ille
rencián fontos határoza
tően. A magyarországi
tok és megállapodások
németek kitelepítését a
születtek. Eszmecsere
Szociáldemokrata Párt
folyt számos egyéb
kérdésről is. Ezeknek
kivételével 1945 tava
szára minden hazai párt
a problémáknak a tár
támogatta.2
gyalása a Külügymi
A második világhá
niszterek Tanácsa előtt
borúnak az európai had
folyt, amelyet a konfe
Vorosilov marsall aláírásával látja el a magyar-szovjetfegyverszüneti
egyezményt (Moszkva, 1945. január)
rencia hozott létre. Erről
színtéren történő befe
jezését követően, 1945.
a konferenciáról, amely
július 17-én a szövetséges nagyhatalmak vezetői konfe
megerősítette a három kormány közötti kapcsolatokat,
renciára gyűltek össze a Berlin közelében lévő Potsdamés kiszélesítette együttműködésük és kölcsönös megérté
sük kereteit, Truman elnök, Sztálin generalisszimusz és
ban található Cecilienhof nevet viselő palotában. Harry
S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, I. V.
Attlee miniszterelnök azzal a meggyőződéssel távozott,

Szigeti Magdolna

A németek kitelepítése
a jogszabályok tükrében
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