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polgári kori Magyarországon döntvényalkotási
joggal rendelkezett a Kúria, a királyi ítélőtáblák és
a Közigazgatási Bíróság. A döntvény a felsőbíró
ságok elvi megállapodása, amelyet az azt megfogalmazó
bíróságnak a peres ügyek elintézésénél mindaddig követ
nie kellett, amíg azt egy újabb elvi megállapodás meg nem
változtatja.1A döntvényalkotás célja a jogegység megóvá
sa a jogszolgáltatás terén.
Neves magánjogászaink közül Zlinszky Imre úgy vé
lekedett, hogy a döntvények, a Kúria által megállapított
elvek a bíróságokat pur et simple kötelezik. Suhayda Já
nos szerint a kúriai ítéleteket „szokásnak” kell tekinteni,
amelyek nemcsak a Kúriára és az ítélőtáblákra, hanem az
alsóbbfokú bíróságokra is kötelezők, és „azokra mint tör
vényekre hivatkozni lehet”. Wenzel Gusztáv pedig azt az
álláspontot képviselte, hogy a döntvények csak „mintegy
eldöntötték” a jogkérdéseket, törvényességüket és „belső
igazságukat csak vélelem támogatja”. A döntvények köte
lező erejét ugyan vitatta, de irányadónak tekintette az elvi
megállapodásokat, amelyek „csak a kir. Curia jogi nézetét
és meggyőződését tolmácsolták, melytől az eltérni nem
szokott.”2

Bódiné Beliznai Kinga

A

1. Döntvények a XVIII. században
A bíróságok elsődleges feladata a peres felek vitáinak ren
dezése, de már a Hármaskönyv (II. rész 6. cím 11. §) is
megfogalmazta, hogy az ország rendes bírái (nádor, or-

Felsőbíróságaink
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szágbíró, kancellár, személynök) nemcsak jogalkalmazó,
hanem jogalkotó hatalommal is rendelkeznek:
„[...] ez a mi szokásunk az ország rendes biráinak ismé
telt, sőt több ízben egy és ugyanazon renddel, módon és
eljárással hozott és alkotott s törvényes végrehajtással
is megerősített itéleteiből és itélő leveleiből származott. ”
A bírói jog alapja és korlátja marad a törvényi hézag,
amely az igazságos ítéletre való kötelezettség révén me
rül fel. A „bírói jogalakítás” ebből adódóan mindig csak
olyan egyedi problémákkal kapcsolatban lesz lehetséges,
amelyeket a bíró elé kerülő egyedi esetek vetnek fel. Így a
bírói jogalkotás mindig kötve lesz a kodifikációhoz, ame
lyet kiegészít.3 A jogképzett bíró tehát „tudományos processus által találja fel az eddig hiányolt jogtételt”, és „éles
elmével következtetéseket von a meglevő elvekből”, vala
mint az adott peres ügy „lényeges pontjait kiszemeli, hogy
megfelelő tételt alkalmazhasson.”4
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A jog forrásai pedig „a közönséges rendeletek és végzemények”, a királyi kiváltságlevelek és „az ország ren
des tóráinak ítéletei” (HK II. rész 6. cím 1-3. §). Frank
Ignác a bírósági ítéleteket, a döntvényeket a szokásjog ré
szének tekintette: „A Curia egyenlő ítéleteiből lassan szo
kás támadhat.”5
Kovachich Márton György szintén a döntvények
közé sorolta a fia, Kovachich József Miklós által közölt
Ilosvay-féle gyűjteményből ismert Decisiones Tabulae,
tempore Wladislai Regis in Curia Regiae Majestatis, judicialiter per sententiam factae című kéziratot. Úgy vélte,
hogy ez a munkálat vagy az 1498:6. tc.-ben Ádám ítélő
mesternek,6vagy az 1500:10. tc.-kel a nyolcados törvény
székek tóráinak adott megbízás7 „terméke”, tehát „hivata
los jellegű összeírás”.8

1.1. A z 1723. évi bírósági reform és
a Planum Tabulare

1723-tól kezdődően a királyi Kúria9 elvi megállapításokat
tartalmazó ítéleteit „decisiones”-nek, ha pedig mindkét
tábla ugyanabban a jogkérdésben többször is egyformán
nyilatkozott, akkor azt „decisio praejudicium”-nak, irány
adó elvi kijelentésnek nevezték.
A magyar bírói jogalkalmazói szokásjog azonban je
lentősen eltért az angol common law-tól. A magyar bíró
ugyanis nem korábbi precedensekre, nem esetről esetre
utalt vissza, hanem a bírósági gyakorlatban kialakult ten
denciákra - többek között azért is, mert a korábbi ítéletek
nyilvántartása és rendszerezése Magyarországon nem volt
olyan alapos, mint Angliában.
Ha az angol bírót a törvény „nem igazította útba”, akkor
az ítéletet „ismereteinek összességéből” merítette, döntése
tehát „nem korlátlan subjectivismusának sugallata, hanem
a létező jog felkutatására irányzott objectiv buvárlatának
eredménye”. Ez az ún. ,judge-made law”, amely a jog
gyakorlat, a jogszokás érvényben tartása.10
A Kúria végzeményei jogi erővel bírtak, az ítéletek is
mertté válásával a felek egy-egy döntést irányelvül fogad
tak el. Mária Terézia 1768. november 14-i kegyes leiratá
ban elrendelte, hogy gyűjtsék össze az 1723 utáni kúriai
végzeményeket. Az 1769-ben megjelent Planum Tabulare
a Kúria döntései mellett az alsóbb bíróságok ítéletei közül
is válogatott, hiszen természeténél fogva nem minden per
juthatott fel a Kúriába.
Az első rész az eljárási kérdésekre vonatkozott, a má
sodik rész pedig a különböző perekhez kapcsolódó anyagi
jogszabályokkal összefüggő döntéseket foglalta magá
ban. Ezt a részt három fejezetre tagolták: az első a kirá
lyi tábla elé terjesztett keresetekről, a második a kerüle
ti táblák hatáskörébe tartozó ügyekben való döntésekről
szólt, a harmadik pedig azokat az ügyeket foglalta ma
gában, amelyekben első fokon a kerületi táblákon vagy a
megyei törvényszékeken került sor a határozathozatalra.
A Planum Tabulare felsorolta azokat a kúriai decisiókat
is, amelyek „egymással kölcsönösen ellenkezni látsza
nak” (Decisiones Curiales quae sibi invicem contrariari videntur), valamint összesítette azokat az ítéleteket is,
60

amelyekben a királyi tábla és a hétszemélyes tábla döntése
a jogtétel (Sententiae inter Tabulam Septemviralem et Regiam in Quaestione, ac Principiis Iuris differentes), illetve
a ténykérdés (Sententiae quae tantum in facto differunt,
et in quibus utraque Tabula in quaetionibus Juris coaluit)
tekintetében eltért egymástól.11
„A vakmeröen Fellyebbvivönek büntetéséröl” például
a következő végzést olvashatjuk a Mária Terézia-féle
döntvénygyűjteményben:
„203. (2. Végzés) [...] ha valaki egyenesen és tellyességgel minden Törvényszékek elött elesik, és az ellent
nem álván, még is a ’Fellyebbvitelt vakmeröen sarkal
ja, és minden Törvényszékekre felviszi, illyenkor ámbár
az ügy külömben a ’ maga természete szerint a ’ költ
ségeknek viszszatérítéseiket nem kíványja, és ámbár
a ’Gyözedelmes Fél a ’költségeket nem kéri; még is a ’
vesztes azokban elmarasztaltatik, mert méltán büntettetik a ’költségeknekviszszatérítéseikre az ollyan, a ’ki a ’
fondamentomatlan ügyet minden Törvényszékeken ke
resztül vitte, és annyi ítélőszékeket más ügyeknek hát
ráltatásokkalfárasztott. M ind a ’két Tábla. ”12
Bár a jogírók és a bíróságok is jogforrásként idézték a
döntvénygyűjteményt, az abban foglalt elvi megállapodá
sok az ügyek elintézésénél nem kötelezték sem a Kúriát,
sem az alsóbb fokú bíróságokat, viszont hű képet adtak a
korabeli bírói joggyakorlatról.

2. Döntvényalkotási jog
a XIX. században
A Planum Tabularéval megindult munkát folytatta péterfalvi Molnár István ügyvéd, aki az 1769 és 1823 közötti
időszak döntvényeit adta ki 1823-1824-ben Pesten Sen
tentiae excelsae curiae regiae intra annum 1769 [...] anni
1823 [...] címmel.
1823 és 1848 között legfőbb bírói fórumunk minden
ítéletét maga adta ki, majd az 1861 -ben visszaállított Kúria
újra közzétette nyomtatásban ítéleteit, de kellő érdeklődés
hiányában azt már 1862-ben megszüntette. A Jogtudomá
nyi Közlöny mellékleteként 1869 augusztusától jelentek
meg ismét Curiai határozatok címmel a Kúria elvi jelen
tőségű határozatai, azzal a céllal, hogy „az ország legfőbb
törvényszéke által vallott elveknek közlése, jelen bonyo
lódott jogállapotunkban némi tájékozásul” szolgáljon.13
Amikor a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában
kiadott 1868. évi LIV tc. 4. §-a alapján a Kúria szervezete
átalakult, annak semmítőszéki osztálya a vitás kérdéseket
teljes ülésen tárgyalta és döntötte el, és ezekről döntvény
könyvet vezetett, magára nézve pedig kötelezőnek ismerte
el. A Kúria legfőbb ítélőszéki osztálya azonban nem alko
tott teljes ülési elvi megállapodásokat.14
Az 1870-es években kritikaként fogalmazódott meg,
hogy a magyar felsőbíróságok döntvényeinek összegyűj
tése nélkülözi a rendszerességet. A kifogástalan döntvény
gyűjtemény összeállításához elengedhetetlennek tartották
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azt is, hogy „a gyűjtők” a bíróságok előtt tárgyalt perek
összes anyagát ismerjék, amelyből azután kiválaszthat
ják és „kellő formába hozzák” azokat, amelyek valóban
„praejudicialis jelentőséggel” rendelkeznek.
Magyarországon azonban - ellentétben például a kora
beli angol Law Reports összeállítóival - a döntvénygyűj
tők nem jutottak hozzá a teljes peranyaghoz, és a dönt
vények gyűjtése annyira alkalomszerű és esetleges volt,
hogy döntvénygyűjteményeink nem nyújthattak hű képet
felsőbíróságaink „jogfelfogásáról”.15 Míg a peres eljárás
ban a szóbeliség elvét követő Angliában és Franciaország
ban a döntvények hivatalos közlése a gyorsírók feljegy
zésein alapult, addig nálunk, ahol tárgyalási alapelvként
még az írásbeliség dominált, ugyanez „magántudósítók”
gyűjtése útján valósult meg. Ez az oka annak, hogy dönt
vénygyűjteményeinket általában „nem kellő szakértelem
mel és gonddal” szerkesztik.16
Így vált egyre sürgetőbbé a döntvények hivatalos úton
történő közlése, amely a perrendtartási novella tervezeté
be is bekerült. A magyar jogalkotók a Kúria döntvényal
kotási jogát a XIX. századi porosz, illetve bajor felsőbí
rósági gyakorlatot mintául véve szabályozták, miszerint a
teljes ülésben hozott elvi megállapodások az illető bírósá
got kötelezik az ügyek elintézésénél.
Az 1881. évi LIX. tc. (perrendtartási novella) 4. §-a
kimondta, hogy az igazságszolgáltatás egységének meg
óvása érdekében a vitás elvi kérdéseket a Kúria polgári
tanácsainak teljes ülésében kell eldönteni.
„Ezen felül a magyar kir. Curia elnöke, ha ellentétes
elvi alapokon nyugvó határozatokról nyer tudomást, a
vitás elvi kérdés eldöntése végett, a teljes ülést késede
lem nélkül egybehívja.
A teljes ülés elvi megállapodásai, az ügyek eldöntésé
nél irányadók. ”
Polgári törvénykönyv híján a vitás elvi kérdések eldönté
se nyomán megszövegezett döntvények rendkívül fontos
támpontot adtak az ítélkező bíráknak.
A törvényi felhatalmazás alapján a 2214/1881. I. 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 az ülésen megje
lent. 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 terjesztette elő in
dokolt véleményét, amelyet az esetleges ellenindítvány,
valamint a hozzászólások követtek. A tanácskozás befe-
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jezése után szavazásra17 került sor, majd az elnök a teljes
ülésben hozott elvi megállapodást rövid indoklással ki
hirdette, és a döntvény szövegezésére bizottságot nevezett
ki. A szövegező bizottság két bírából és egy jegyzőkönyv
vezetőből állt. A döntvényeket indokolni kellett, amelynek
szövegezése szintén a bizottságra hárult. A döntvényt és in
doklásának 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 indokolása 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
könyvbe” kellett beírni, és közzétételre a hivatalos lapnak
megküldeni. A döntvénykönyvhöz betűrendes tárgymuta
tót kellett készíteni.
„A döntvénykönyvbe f sz. alatt első sorban a vitás elvi
kérdések, ezek után pedig az azokra hozott döntvények
azon teljes tanácsülések idejének kitételével, a melyek
ben hozattak és hitelesíttettek, ugy irandók be, hogy a
netaláni iráshibák következtében szükséges kiigazitások az egyes lapok szélén beirathassanak. ”
A kir. ítélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről szó
ló 1890. évi XXV. tc. decentralizálta a királyi ítélőtáblá
kat, a korábbi kettő helyett tizenegyre emelte számukat.
Ez szükségessé tette, hogy az ítélőtáblák döntvényalko
tási joga a Kúria felügyelete alá kerüljön, hiszen a táblák
számszerű növekedése az eltérő joggyakorlat kialakulásá
nak veszélyét hordozta magában.
A jogegységesítő törekvések a törvény 13. §-ában fo
galmazódtak meg:
„A kir. itélőtábla azokban az ügyekben, melyekben a
törvény szerint mint utolsó foku biróságjá r el, a felme
rült vitás elvi jelentőségü jogkérdéseket teljes ülésben
dönti el.
A teljes ülés elvi megállapodását az illető kir. tábla ta
nácsai mindaddig követni tartoznak, mig azt ujabb tel
jes ülési megállapodás meg nem változtatja. [...]
Ha akár a kir. igazságügyminister, akár a kir. curia el
nöke arról győződnek meg, hogy az egyes kir. itélőtáblák ellentétes elvijelentőségű megállapodásrajutottak:
haladék nélkül intézkednek, hogy ajogegység megóvá
sa végett a felmerült kérdés a kir. curia megfelelő teljes
ülése elé terjesztessék.
A kir. curia teljes ülési megállapodását a kir. itélőtáblák
mindaddig követni tartoznak, mig azt a kir. curia ujabb
teljes ülési megállapodással meg nem változtatja. [...]”
A kir. ítélőtáblák és a kir. Curia teljes üléseinek szabályo
zása tárgyában kiadott 4.214/1891. I. M. E. számú rende
let kimondta, hogy a Kúria elnökének kell gondoskodnia
arról, hogy a kir. ítélőtábláktól hozzá felterjesztett teljes
ülési döntvényeket más tárgyaktól elkülönítve kezeljenek,
nyilvántartsanak, és „egymással esetről-esetre egybehasonlíttassanak”. Ha a Kúria elnöke meggyőződött arról,
hogy a felterjesztett ítélőtáblai döntvény a nyilvántartott
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ítélőtáblái döntvények valamelyikével ellentétes, vagy ha
erre őt az igazságügy-miniszter figyelmeztette, intézke
dett azon ügyek iratainak hivatalból való beszerzése iránt,
amelyekben az illető ítélőtáblák ellentétes elvi jelentősé
gű megállapodásokat hoztak. A Kúria elnöke egy vagy két
előadót rendelt ki a jogkérdés szövegének előzetes meg
állapítására, annak eldöntésére pedig - a vitás jogkérdés
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.
Az 1878. évi V tc. (a magyar büntetőtörvénykönyv a
bűntettekről és a vétségekről) és az 1879. évi XL. tc. (a
magyar büntetőtörvénykönyv a kihágásokról) életbelép
tetése előtt az Igazságügyminisztérium a büntetőtörvé
nyek egyöntetű alkalmazásának lehetővé tétele érdekében
az 1880. augusztus 12-én 18671. sz. a. kelt rendelettel a
fellebbviteli bíróságoknál a teljes ülési megállapodásokat
rendszeresítette.
Ez a rendelet azonban, amely csak az 1881. november
1-én kelt 3274. I. M. E. sz. rendelet életbelépéséig (1882.
január 1.) volt hatályban, bár elég részletesen intézkedett
a büntetődöntvények alkotásáról, azt, hogy a fellebbviteli
bíróságoknak az ily módon alkotott döntvényeket a jövő
ben elintézendő ügyeknél alkalmazniuk kell, nem szólt.
A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. tc.
módosítása és kiegészítése tárgyában született 1907. évi
XVIII. tc. „az igazságszolgáltatás egyöntetűségének meg
óvása” érdekében elrendelte, hogy
„büntető ügyekben a vitás elvi kérdések a kir. Curia
büntető tanácsainak teljes ülésében döntetnek el. Ha a
felmerült vitás elvi kérdés nem csupán büntetőjogi ter
mészetű, annak eldöntése végett vegyes teljes ülést kell
tartani, a mely a kir. Curiának összes büntető és polgári
tanácsaiból alakul. ”
A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk
életbeléptetéséről szóló 1912. évi LIV. tc. negyedik címe a
Kúria döntvényeiről rendelkezett: „Az igazságszolgáltatás
egyöntetüségének megóvása végett a vitás elvi kérdést a
kir. Kúriának erre a czélra alakitott tanácsa (jogegységi ta
nács) dönti el:
1. ha a kir. Kúria valamelyik tanácsa elvi kérdésben el
kiván térni a kir. Kúriának ugyanazt az elvi kérdést el
döntő oly határozatától, a mely a hivatalos gyűjtemény
be (78. §) fel van véve;
2. ha a kir. Kúria ellentétes elvi alapon nyugvó határo
zatokat hozott, vagy ha a kir. itélőtáblák, a kir. törvény
székek vagy a kir. járásbiróságok elvi kérdésben ellen
tétes gyakorlatotfolytatnak, és a kir. Kúria elnöke vagy
az igazságügyminister a vitás elvi kérdés egyöntetü
eldöntésének biztositásátjövőre szükségesnek tartja. ”
A Kúria döntvényeiről és a királyi bíróságok elvi jelentő
ségű határozatairól rendelkezett az 59200/1912. I. M. szá62

mú rendelet, amelynek célja nemcsak a döntvényalkotás
addigi nehézkes módján való változtatás volt, hanem az is,
hogy „szervezeti és eljárási biztosítékokat teremtsen ab
ban az irányban, hogy a kir. Curia a jogfejlesztés és a jog
egységesítés körül reá háruló vezető hatáskört a mainál in
tenzívebb módon gyakorolja”.18Az 1912. évi LIV tc.-ben
foglaltakhoz igazodva a rendelet jogegységi döntvényt és
teljes ülési döntvényt különböztetett meg egymástól.

3 . Jogforrás-e a döntvény?
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 declarálnak”.19
Figyelembe kell azonban vennünk, hogy jogforrá
son azokat a kútfőket is értjük, amelyekből valamely
egykori vagy élő jognak a szabályait megismerjük;
ebben az értelemben jogforrásnak kell tekinteni a bí
rói joggyakorlatot is, különösen olyan országban, mint
Magyarország, ahol a XIX-XX. században számos jog
területre nézve nem létezett egységes törvényi szabályo
zás, és jó néhány esetben „a jog új jelenségeivel szem
ben, még szokásjog keletkezése sem volt lehetséges”.
A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc.
értelmében a bíró az igazságszolgáltatást senkitől sem
tagadhatta meg, tehát nem mondhatta azt sem, hogy
nem ítélkezik az elé kerülő ügyben, mert arra nézve
nincs törvény, rendelet vagy szokás.
A bírói döntés alapjául szolgáló jogelv pedig, „ha azt
más hasonló alkalommal is helyesnek találja s azt más
bíró is meggyőződésével egyezőnek tartja, jogszabályt
fog alkotni, nem azért, mert az a jogelv kötelező jog
szabályul előíratott, hanem, mert az a jogelv a bírósá
gok jogi meggyőződésével egyezik”.20A bírói joggya
korlat, részben a tételes jog (törvény, rendelet, szokás)
magyarázatában, részben a tételes jog által nem szabá
lyozott jogviszonyokra vonatkozó jogszabály alkotásá
ban áll. Ilyen értelemben a döntvény is lehet jogforrás.
A kérdés, hogy vajon kötelezik-e ezek a döntvé
nyek az alsóbb fokú bíróságokat, kötelesek-e az alsóbb
fokú bíróságok ezeket az elvi megállapodásokat a pe
res ügyek elintézésénél akkor is követni, ha e megálla
podások esetlegesen ellenkeznek meggyőződésükkel?
Erre a kérdésre a jogi szakirodalom határozott nemmel
válaszolt, mivel a döntvények célja csupán az, hogy a
legfőbb ítélkező fórum tanácsai, illetve a királyi íté
lőtáblák, amikor utolsó fokon járnak el, ne hozzanak
ellentmondó határozatokat; ennek a célnak az elérése
érdekében pedig elég az, ha döntvény csak az utolsó
fokon eljáró bíróságot köti.21
A döntvény azért sem kötelezhette az alsóbb fokú bí
róságokat, mert az 1869. évi IV. tc. 19. §-a értelmében a
bíró csak a törvény, a törvény alapján keletkezett és ki
hirdetett rendeletek és a törvényerejű szokás szerint tar
tozott eljárni és ítélni, ezt a törvényt pedig más törvény
nem helyezte hatályon kívül egészen a XX. századig.

________ Jog
lirféneli szemle '

A jogászi közvélemény vegyes érzelmekkel fogadta az
1912. évi LIV. tc. „azon alkotmányjogi jelentőségű újítá
sát”, amely kimondta, hogy a Kúria jogegységi döntvé
nyei és teljes ülési határozatai az alsóbb fokú bíróságokra
nézve kötelező erővel bírnak, bár a szabályozás, illetve az
arra irányuló kezdeményezés megjelent már az 1881. évi
LIX. tc.-ben és az 1907. évi XVIII. tc.-ben. Voltak, akik
a bírói függetlenség megsértését látták e rendelkezésben,
míg mások éppen „a bíráskodási autonómiának érdek
szolgálatát, annak megerősödését” és az egységes igaz
ságszolgáltatás megteremtését.
Egy kis statisztika: a Kúria 1882 és 1903 között az
1881. évi LIX. tc. 4. §-a alapján 74 polgári és 88 büntető,
az 1890. évi XXV. tc. 18. §-a alapján 14 polgári és öt bün
tető teljes ülési döntvényt hozott. A tizenegy királyi ítélő
tábla 1891 és 1903 között 65 polgári és 37 büntető teljes
ülési döntvényt, valamint 108 polgári és 18 büntető elvi
jelentőségű határozatot hozott. 22

4. A döntvények és a jogegység
A jogegységi döntvények, illetve a teljes ülési határozatok
meghozatalát sok kritika is érte a XIX-XX. 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.
„Ugy a polgári, mint a büntetőjogi gyakorlat ellen fel
merült panaszok sok esetben indokoltak, [...] hiszen az
egyes tanácsok itélkezése teljesen eltérő irányt követ,
más szellemet tüntetfe l s nincs a judikaturában oly szi
lárd kapocs, mely ez illustris testület itélkezésének egy
ségét biztositaná, a széthúzó elemeket összetartaná. ”23
A XIX. század végén számos olyan kúriai teljes ülési ha
tározat volt, amely a joggyakorlat, a szakirodalom és a
törvényhozás akkori állása szerint túlhaladott álláspontot
képviselt, nem felelt meg a bírói meggyőződésnek, még
sem került sor ezek áttekintésére, „korszerűsítésére”, a ha
tályos joganyaghoz való igazítására.
Nehézkes és hosszadalmas volt a teljes ülési határozat
hozatali eljárás, hiszen egy-egy teljes ülési határozat elő
készítése - a hitelesítő teljes üléssel együtt - a szaktaná
csoktól és a bíráktól egy teljes napot vont el.
A teljes ülési határozatok érvényesülését sokáig megne
hezítette, hogy léteztek olyan kúriai határozatok, amelyek
alkalmazása kötelező volt a királyi ítélőtábla előtt zajló
perekben, és olyanok is, amelyeket csupán a „Curia tekin
télyénél fogva belátása szerint” követhetett, a törvényszé
kek és a járásbíróságok pedig - mivel a vonatkozó törvé
nyek e bírói fórumokat nem említették - „azokhoz kötve
nincsenek”. Igaz ez az elvi jelentőségű határozatokra is,
amelyek csak „belső helyességüknél” fogva voltak irány
adók, de ha az alsófokú bíróság meggyőződése szerint a
Kúria határozata helytelen volt, akkor azt „félretehette” 24
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A kutatás tervezett iránya

1. Bírói (szokás)jog, kúriai határozatok a kezdetektől
1868-ig
2. Polgári jogi döntvények
• A polgári törvénykezési rendtartás tárgyában kiadott
1868. évi LIV. törvénycikk vonatkozó szabályai
• A magyar gyakorlat párhuzamba állítása a mintául
szolgáló osztrák, porosz, illetve bajor felsőbírósági
gyakorlattal
• A perrendtartási novella (1881. évi LIX. törvény
cikk), valamint a 2.214/1881. I. M. E. számú rende
let szabályai a polgári ügyekben felmerülő vitás elvi
kérdések eldöntésének menetéről, a döntvényalkotás
folyamatáról
• A kir. ítélőtáblák döntvényalkotási jogának a Kúria
felügyelete alá kerülése a kir. ítélőtáblák és kir.
ügyészségek szervezéséről szóló 1890. évi XXV. tör
vény alapján
• A kir. ítélőtáblák döntvényalkotási jogának részletes
szabályai (4.214/1891. I. M. E. számú rendelet)
• A Kúria polgári tanácsainak feladata a döntvényalko
tás folyamatában
• Változások a Kúria döntvényalkotási munkájában (a
polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvény
cikk életbeléptetéséről szóló 1912. évi LIV. törvény
cikk)
• Szervezeti és eljárási biztosítékok
• Jogegységi döntvény és teljes ülési döntvény
(59.200/1912. I. M. számú rendelet)
• Polgári Jogi Határozatok Tára
3. Büntetőjogi döntvények
• „Az igazságszolgáltatás egyöntetűségének megóvá
sa” érdekében hozott büntetőjogi döntvények (1907.
évi XVIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról
szóló 1896:XXXIII. tc. módosítása és kiegészítése
tárgyában)
• A Kúria büntető tanácsainak feladata a vitás elvi kér
dések vonatkozásában (17.700/1907. I. M. számú
rendelet)
• Büntetőjogi Határozatok Tára
4. Közigazgatási jogi döntvények
• A m. kir. Közigazgatási Bíróság döntvényalkotási
joga (1896. évi XXVI. törvénycikk, valamint a m.
kir. közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi XXV. t.cz. végrehajtása tárgyában kiadott 21.973/1896. M.
E. számú rendelet)
• A Közigazgatási Bíróság döntvényalkotási jogára
vonatkozó rendelkezések, a bíróság teljes- és osztá
lyüléseinek ügyrendjének szabályozása (4.634/1897.
M. E. számú rendelet)
5. A döntvényalkotási jog alakulása, változásai, eljárási és
szervezeti szabályai 1912-től

63

Jog________
törtsneli szemle'

— f

Jegyzetek_____________________________________
1 M á r k u s Dezső (szerk.): Magyar jo g i lexikon. III. kötet. Budapest,
1900, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 84. p.
2 Ta u s z i g János: A döntvényjogról. Magyar Igazságügy, 1879. 11. k.
2. sz. 114. p.
3 Co i n g , Helmut: A jogfilozófia alapjai. Budapest, 1996, Osiris Kiadó,
265. p.
4 V é c s e y Tamás: Döntvényjog. Magyar Themis, 1878. 5. sz. 33. p.
5 Uo.
6 „Minthogy pedig az itélőmesterek az ítéletek meghozása alkalmával
mindenkor az ország szokásaira szoktak hivatkozni:
1. § Ezért ezeket a régi szokásokat irásba kell foglalni, és a melyeket
a királyi felség és biró urak, helyeseknek és törvényeseknek s nem
roszaknak és helyteleneknek fognak találni, azok szerint kell itélni.”
7 „5. § És ugyanezek a hites választottak tartozzanak Budán az érintett
módon váltakozva mindig és állandóan jelen lenni; és az ország
szokásait és jogait, a melyekre a biróságokban hivatkozás szokott
történni, kifejteni és összeiratni, és az országlakósoknak a decretum
rende szerént jövőben tartandó közönséges gyűléseiben mindenkor a
királyi felségnek, valamint a főpap s báró uraknak és országlakosok
közönségének bemutatni és előterjeszteni.”
8 Il l é s József: Bevezetés a magyarjog történetébe. A források történe
te. Budapest, 1910, Rényi Károly Könyvkiadó-vállalata, 217. p.
9 A hétszemélyes táblát és a királyi táblát magában foglaló királyi Kú
ria 1723-ban vált rendszeresen ítélkező és állandósult hatáskörű fel
sőbírósággá (1723:24-26. tc.).
10 Ta u s z i g 1879, 116. p.
11 Gr o s s c h m i d Béni: Magánjogi előadások. Jogszabálytan. Budapest,
1905, Athenaeum Irod. és Nyomdai R.-t. kiadása, 722-723. p.

12 Cz ö v e k István (kiad.): Planum Tabulare vagy a ' királyi Curiának
végzései mellyeket am a' boldog emlékezetű Maria Therésia császár
né és Magyar országnak királynéja által e ' végre kinevezett n. m.
kiküldöttség öszve és rendbeszedett 1769. esztendőben. Buda, 1825,
68. p.
13 Dá r d a y Sándor közlése. Jogtudományi Közlöny, 1869. 32. sz.
213. p.
14 M á r k u s (szerk.) 1900, 87. p.
15 Döntvények és döntvénygyűjtemények. Magyar Igazságügy, 1879.
11. k. 2. sz. 130. p.
16 Döntvények és döntvénygyűjtemények. Magyar Igazságügy, 1879.
11. k. 2. sz. 132. p.
17 A kúriai jegyzőkönyvek tanúbizonysága szerint a szavazás általában
úgy zajlott, hogy az előadó indítványa mellett voksolók felállással
jelezték „igen” szavazatukat, míg az ellenindítványt támogatók ülve
maradással fejezték ki „nem” szavazatukat.
18 A döntvényalkotás uj rendszere. Jogtudományi Közlöny, 1913. 3. sz.
21. p.
19 Gr o s s c h m i d 1905, 772. p.
20 M á r k u s (szerk.) 1900, 86. p.
21 Uo.
22 - s - ő : Döntvényalkotás és jogegység. Ügyvédek Lapja, 1903. 15. sz.
1 p.
23 H.: A judikatura egysége. Jogtudományi Közlöny, 1893. 48. sz.
377. p.
24 N a g y Ferenc: A curiai döntvények kötelező ereje. Jogtudományi
Közlöny, 1895. 38. sz. 297. p.

Kárbin Ákos

Milyen módon gyakorolta e jogát az uralkodó? Mennyire
tekinthető titkosnak az uralkodónak ez a joga? Hogyan je 
lent meg a historiográfiában az előszentesítési jog?

Szuverén volt-e az
Osztrák-Magyar
Monarchia Magyarországa
bizonyos nemzetközi
gazdasági szerződések és
a királyi vétó tekintetében?

1. Szuverenitás, gazdaság,
érdek, ellentét? A Monarchia
Magyarországának érdekei a közös
birodalom nemzetközi szerződéseiben

Az Osztrák Császárság a kiegyezést megelőzően nemzet
közi egyezményeket kötött más államokkal, így a témánk
szempontjából különösen fontos gazdasági szerződése
ket. A kiegyezéssel nagyban változott a helyzet, mivel az
1867. évi XII. tc. 62. §-a kimondta, hogy ezentúl a kül
földdel kötött egyezmények a Magyar Királyságra is érvé
MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjába való
nyesek. Ausztria-Magyarország, hogy a külföldi államok
csatlakozásom kapcsán két kutatási célt tűztem ki
kal minél egységesebben léphessen fel, a közös gazdasági
magam elé. Az első, hogy megkísérlem feltárni s
tér következtében az 1867. évi kiegyezés mellett vám- és
bemutatni, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar
kereskedelmi szerződést, ún. gazdasági kiegyezést is kö
országa mennyire volt szuverén fél a nemzetközi szerző
tött, amelyet a gazdasági körülmények változásainak
dések tekintetében? Volt-e lehetősége a Magyar Király
megfelelően a feleknek tízévenként meg kellett újítania.
A gazdasági kiegyezést természetesen nem csak a nem
ságnak a Monarchia gazdasági szerződéseiben a maga
zetközi szerződések igénye inspirálta, ennél jóval többről
szuverén érdekeit képviselni, belevinni?
volt szó, amelyet most nem célom alaposabban kifejteni.
Második célkitűzésem, hogy a szuverenitás szempont
A közös gazdasági tér ellenére az Osztrák-Magyar Mo
jából megvizsgáljam az uralkodó előszentesítési jogát.
narchia országainak különböző volt a gazdasági érdeke,
Mit jelent az előszentesítési jog? Honnan eredeztethető?
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