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iványi Károly, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi 
Béla gr , Székács József, Székely Gergely, Széles Dé
nes, Szlávy József, Szluha Benedek, Szolga Miklós, 
Sztratimirovics György, Simonyi Ernő, Széll Kálmán, 
Teutsch György, Tinku, Ábrahám, Tisza László, Tol
nay Gábor, Török Sándor {nógrádi], Trauschenfels 
Emil, Trifunácz Pál, Tulbás János, Thury Gergely, 
Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Varró Sámuel, Wass 
Sámuel gr., Vecsey-Oláh Károly, Wesselényi József b., 
Véghső Gelllért, Vidacs János, Zerdahelyi Incze, Zi
chy-Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy 
József gr., Zichy Nándor gr., Zsámbokréthy József, 
Zsedényi Ede. 

Bujanovics Sándor jegyző: Az igazolt 
képviselők száma 402, igennel szavazott 80, nem
mel 147, nem szavazott 1 (az elnök), távol 
van 174. 

E l n ö k : Ennélfogva a jogügyi bizottságnak a 
szent székek megszüntetése iránt tett javaslata nem 
fbgadtatik el. 

Már most méltóztassanak felállani azok, kik 
a középponti bizottság véleményét, hogy az egy
házi bíróságok sorsa egyelőre ne döntessék el, el
fogadják. (Ellenmondás. Halljuk a középponti bi
zottság javaslatát!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kö
zépponti bizottság javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát felállani, a kik 
a felolvasott indítványt elfogadják. (Megtörténik.) 
Elfogadtatik. 

Holnap 10 órakor a tárgyalás folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 21/,. é ranor. 

1868. október 21 én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A polgári perrendtartás irányelveinek tárgyalása tovább folyván s bevégzödvéu, az illető 
törvényjavaslat elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak; Andrásy Gyu
la gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Horvát 
Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Bélab.; később 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. c. 10lU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Paiss Andor és Mihá
lyi Péter jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét. 
El í l ök : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Nyitra megye a képviselőknek az országos 

ülésekből elmaradása iránt intézkedéseket kér té
tetni. A házszabályok átvizsgálására kiküldött bi
zottsághoz tétetik át. 

Győr városa a 25 év előtt kiköltözött s mégis 
itteni lakosnak vett Rosner Erzsébet esetéből szár

mazott kételyeknek megszüntetése tekintetéből a 
honosítás iránt törvényt kér. 

Esztergom megyébe keblezett Nagy-Olved 
község úrbéres lakosai kérvényt adtak be az úr
béri elkülönzés és tagosítás alkalmával törvény
ellenesen kivétetett maradékföldek váltsága tár
gyában. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Dáni Ferencz: Szeged váró.a és vidéke ta
nárai és tai.itói, alföldi tanitó-egyletté alakulván, 
a közoktatásügyi miniszter urnák törvényjavasla
tát tüzetes tárgyalás alá vévén, erre vonatkozó 
alázatos észrevételeiket kérvénybe foglalva a t. 
házhoz benyújtják, azon alázatos kéréssel, mél
tóztatnék azt a 25-ös bizottsághoz, mely a népne
velési törvényjavaslat kidolgozásával van megbiz-
va, utasitani. 

I v á n k a I m r e : A kalocsai egyházmegye róm. 
katholikus néptanítói kérvényt intéznek a tisztelt 
házhoz, melyben azt kérik, hogy a néptanítók 
fizetése 300, 400 és 500 frtban fokozatosan álla-
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pittassék meg, s az ebbeli intézkedések czélszerü-
leg sa viszonyoknak megfelelőleg tétessenek meg. 
Miután a képviselőház a néptanitás ügyében már 
egy bizottságot kiküldött, oda bátorkodom intézni 
kérésemet, szíveskedjék e kérvényt vagy a kérvé-
nyi bizottságot utasítani, hogy e kérvényt előze
tesen tárgyalva, azt azon bizottsághoz tegye át, 
vagy pedig, hogy az közvetlen a 25-ös bizottsághoz 
tétessék. 

E l n ö k : Ha a t . ház beleegyezik, mindkét kér
vén}'' egyenesen a 25-ös bizottsághoz fog áttétetni. 
(Helyes!) 

KiSS M i k l ó s : T. ház! A t. közlekedési mi
niszter urnák hozzá korábban intézett, a vasúti for
galom akadályozására vonatkozó kérdésemre a 
tegnapelőtti napon adott válaszából, a melyért 
mindenekelőtt mind szabatossága, mind kimeri-
tősége tekintetéből köszönetemet kell kifejeznem, 
meggyőződtem arról, hogy mind arra nézve, hogy 
a jelzett bajon a jelen perczben a lehetőleg segit-
ve legyen, mind arra nézve, hogy a jövőben ilye
nek elő ne forduljanak, igen sok történt. Így pél
dául örömmel veszem tudomásul azt, hogy a má
sodik sinutnak Czeglédtől egészen Váczig leendő 
lerakása már a jövő évben, annak tovább folyta
tása pedig azontulra biztosi va van ; továbbá, hogy 
több külföldi társulattal kötött egyezmény kö
vetkeztében egy több mint 3,000 darabból álló 
koesipark forgalomba hozása e hónap elejétől 
immár biztosítva és mozgalomba van téve. De 
kénytelen vagyok észrevételt tenni a szállítandó 
gabona befogadására szükséges raktárak mennyi
ségére nézve: mert noha az igen t. miniszter úr 
előadása szerint az államvaspálya-társaság 15 
napi vitelképességnck megfelelő raktárak birtoká
ban van, mégis azon körülállás, hogy a legtöbb 
pályaudvaron még most is nagy mennyiségű 
gabona van felhalmozva, arra látszik mutatni, hogy 
még az mind nem kielégítő. Miután az igen t. 
miniszter úr méltóztatott kinyilatkoztatni azt, hogy 
elhatározott szándéka minden rendelkezési eszkö
zökkel oda hatni, hogy ezen bajok elkárittassanak: 
én az igen t. miniszter úr válaszában megnyug
szom. Megnyugszom pedig főleg azért; mert igen 
t. miniszter úr maga is kijelenteni méltóztatott 
azt, hogy saját szavaival éljek, távol van attól, 
hogy ő is abban, mi ezen ügyben ez ideig történt, 
teljesen megnyugodnék. (Helyeslés.) 

Elnök: I A polgári perrendtartás főbb elvei 
fölött megkezdett tanácskozások fognak folytat
ta tni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a jog
ügyi bizottság jelentésének o.) pontját): „Helyesli-e 
a képviselőház a nyilvánosság behozatalát?" (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az a) pontot ? (El
fogadjuk!) Az a) pont el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a b) 
pontot) : „Helyesli-e a képviselőház a tiszta alaki
ság és közvetlenség elvére fektetett semmiségi el
járást ? a 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a b) pontot ? (El
fogadjuk !) A b) pont el van fogadva. 

Bnjanov ic s Sándor jegyzö (oloassa a c) pon
tot): „Helyesli-e a decretalis kezelés helyett javas
latba hozott pertári kezelést?" 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a c) pontot ? (El
fogadjuk !) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a d) 
pántot): „Helyesli-e azon szabályt, hogy minden 
ítélet, kivétel nélkül és birtokon belül, a legfelső 
fórumig felebbezhető legyen ?" 

Szabó Miklós : T. ház ! Méltóztatott a t. ház 
a tegnapelőtti ülésben elhatározni, hogy minden 
peres ügynek kivétel nélkül három fóruma legyen. 
A kérdés most más stádiumban kerül a t. ház elé, 
mert a jogügyi bizottság most már nem csak azt 
hozza javaslatba, hogy minden peres ügy három 
bírósághoz mehessen, hanem egyszersmind azt is 
javasolja, hogy egybehangzó két első bírósági íté
let ellen a harmad bírósághoz is az ügyek birtokon 
belül fölebb vitethessenek. 

Az okok, melyek a jogügyi bizottság által 
a végett felhozatnak, hogy a harmad bíróságokhoz 
is a felebbvitel birtokon belül engedtessék meg, 
engem ezen intézkedésnek sem szükségességéről, 

! de még czélszerüségéről sem győznek meg. 
Elismerem, hogy jogrendszerünk s bírósági 

szervezetünk jelenleg még fejletlen állapotban van , 
hanem azt kérdem, hogy 1836-ban fejlettebb ál
lapotban volt-e, vagy csak volt-e olyan fejlett ál
lapotban is, mint a minőben van ma? s mégis az 
1836-iki törvényhozás, midőn a XX-ik törvény-
czikket alkotta, a pereknek igen tetemes számát, 
t. i. a szóbeli pereket teljes megnyugvással tette 
le az első bíróságok kezeibe, s egyszersmind íté
leteikre a végrehajtást azonnal elrendelte. 

A tapasztalás bizonyította, hogy ezen intéz
kedésnek az igazságszolgáltatásra nézve nem csak 
semmi káros hatása nem volt, sőt épen ellenkező
leg, a tapasztalás épen azt bizonyította, hogy a 
magyar törvénykezés iránt már-már kialvó biza
lom épen a pereknek gyorsítása által uj lendületet 
nyert. Átalában, hogy ha a magyar igazságszol
gáltatásnak számtalan bajait tekintjük, bizonyo
san legkisebb baj az volt, hogy a pereknek bizo
nyos nemei birtokon kívül vitethettek csak fel, s 
hogy ha előnye volt a magyar igazságszolgálta
tásnak, egyik előnye az volt, hogy birtokon kívül 
engedte meg a felebbvitelt, s ez által nem adott 
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okot számos oly felebbezésre, a mely csak azért 
tétetett volna, hogy a fél időt nyerjen a perhuzásra, 
s ez által természetesen a felebbezések, mint birto
kon kivül czélszerütlenek, magoktól megszűntek. 
(Igazi) Ha az első bíróságok, a mint a bizottsági 
véleményben mondatik, nem nyújtanak elegendő 
biztosítékot arra, hogy teljes megnyugvással adat
hassák meg a végrehajtásitéleteikre, azt gondolom, 
hogy ezt az ujolag szervezendő másod bíróságról 
mondani nem lehet, s nincsen ok, hogy az első és 
másod biróság egybehangzó ítéletére a végrehaj
tás megtagadtassék; sőt ellenkezőleg én meg va
gyok arról győződve, hogy ha a perek mind a 
három bíróságra birtokon belül mehetnek fel. az a 
czél, melyet a jogügyi bizottság kijelölt, hogy 
t. i. törvénykezésünkben az alaki eljárás égető ba- j 
jai lehetőleg orvosoltassanak, nem csak nem lesz 
elérve, hanem megforditva, a perhuzásraszámtalan 
alkalom kínálkozván, el fog ejtetni a czél, s ez ál
tal vészit közhitelünk. (Ugy van!) Hijába hoznák 
fel ez tllen azt, hogy a bírságolás meg fogja ezt 
akadályoztatni: mert hiszen a vesztes fél a perrend
tartás egyik szakaszában lOfrtól 300 frtig terjedő 
kitűzött bírságot bizonyosan mérlegbe fogja vetni 
azon nyereséggel, a melyet elér az által, ha a per 
huzatik. (Helyeslés.) 

Egyébiránt én sem vagyok barátja annak, 
hogy valaki a felebbezés jogában korlátoztassék ; 
sőt azt sem kivánom, hogy a felebbezési jog gya
korlatában a szegény és gazdag közt megkülön
böztetés tétessék; de viszont nem is akarom egyik 
szélsőségből a dolgot tüstént a másik szélsőségbe 
átvinni: mert ha szélsőség volt az, hogy eddig az 
első bíróságok Ítéleteire a végrehajtás azonnal 
megadatott, szintoly szélsőségnek tartom azt, hogy 
már most mind a három bíróságot megjárja a per, 
mielőtt végrehajtható volna; és nem találok jog
korlátozást abban, ha két biróság egybehangzó 
ítélete után a végrehajtás megengedtetik : mert ha 
valaki sértve érzi magát a két egyhangú ítélet 
által, fenmarad joga, hogy birtokon kivül, feleb-
bezheti ügyét, és az által senki felebbviteli jogában 
korlátoztatni nem fog, sem a jogegyenlőség elve 
meg nem sértetik. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a legfontosabb ok, mely fölhoz
ható lenne, minden esetre az, hogy ha két egybe
hangzó itélet végrehajthatónak jelentetik ki, és 
a felebbvitel birtokon kivül történik, akkor visz-
végrehajtásnak lehet helye. 

Hiszen a visz-végrehajtást egyátalában elke
rülni nem lehet: mert ha a visz-végrehajtás oly 
veszedelmes lenne, melyet minden áron el kell ke- , 
rülnünk, akkor a perújítást sem lehetne megen
gedni. Nem is következik okvetlenül az, hogy azon 
visz-végrehajtások oly gyakoriak legyenek, mert 
véleményem szerint nem azt szükséges kimondani, 

hogy a harmadbirósági felebbvitel birtokon ki
vül történjék, hanem csak azt, hogy két egybe
hangzó itélet végrehajtható legyen. A mi között 
lényeges különbség van : mert hiszen a felek ma
guk is mérlegezni tudják azt, hogy vajon kétes 
esetekben bekövetkezbetik-e az Ítéletnek megváltoz
tatása? és, habár joguk van is a végrehajtással élni, 
bizonyosan kétes esetekben nem fognak azzal élni. 
De ha száz vagy ezer eset közül adná is magát elő" 
egy visz-végrehajtási eset, bizonyosan száz meg 
ezer esetben megszűnik a felebbezés. Es ha tekin
tem, hogy baj a visz-végrehajtás, minden esetre 
még nagj^obb baj az, ha perhuzási viszketegböl 
száz meg ezer fölösleges felebbezés történik, és ez 
által a baj teljesen ellensúlyozva lesz. 

Ezen oknál fogva én a feltett kérdésre igen
nel nem felelhetek, és bátor vagyok egy módosit-
ványt előterjeszteni, mely következő: (Olvassa): 
„Nem helyeseltetik, hogy minden itélet kivétel 
nélkül és birtokon belül a legfelső fórumig fe-
lebbezhető legyen, hanem az első és másod bíró
ságok egybehangzó ítéletei alapján a végrehajtás
nak van helye. A 287 és 345-ki szakaszok tehát 
ezen értelemben átalakitandók." (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa újra 
Szabó Miklós rnódositványat.) 

Bónis S á m u e l : T. ház ! A törvényhozásnak 
a törvénykezési ügyekben különösen három do
logra kell figyelni: először, hogy a pereknek le
folyása lehetőén gyorsittassék és könyittessék, e 
ez által a hitel előmozdittassék; másodszor, hogy 
az ok nélküli perlekedési viszketeg az emberekben 
kioltassék ; harmadszor arra, hogy a perlekedés 
alatti igazságos és méltó követeléseket az ellen
fél ki ne játszhassa. Azonban midőn e három 
czél elérését tartja szemmel a törvényhozás, az is 
szükséges, hogy a hitel előmozditása tekintetéből 
az alperes jobban ne sújtassák, mint a felperes, és 
a felperesnek nagyobb kedvezmény ne adassék, 
mint a mennyi szükséges arra , hogy az ő méltá
nyos követelését megkaphassa az igazság utján. 
Már. engedelmet kérek , ha törvényeink jelen zi
lált állapotában a két egyformán hangzó ítéletből 
tüstént végrehajtásra menne át a biró, igen gyak
ran megtörténnék az , hogy a harmadik bírónak * 
birtokon kivül hozott ellenkező ítélete reexecutió-
val ki nem elégíthetné azon károkat, a mely károkat 
szenved az az alesperes, kin az executiót végrehaj
tották. A jelen törvénykezési rendszer gondosko
dik arról , hogy mód nyújtassák a felperesnek, 
hogy az ő igazságos követelését megkaphassa és 
semmi esetre az alperes által a per folyama alatt 
ki ne játszathassák: mert teljes és tökéletes bizto
síték szerezhetéséről mindenütt gondoskodott a 
perrendtartás , biztosítás van arról, hogy a perek 
a lehető leggyorsabban folyjanak le , mert pl. a 
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Bemmiségi eljárás oly gyors , a minő sehol a vilá
gon ; de hogy tulmenjen a szigorúságban a tör
vényhozás, és a netáni méltatlan követeléseknél az 
alperest oly kárral sújtsa, a mely kárt a reesecutio 
soha sem pótol k i , ezt igazságosnak nem tartom. 

De gondoskodott ezen perrendtartás arról is, 
hogy a netaláni perlekedés! viszketegnek gát vet
tessék , gondoskodott az által, hogy bírságot sza
bott ar ra , ki perlekedési viszketegbó'l akarja az 
appellátát három fórumra felvinni. Én teljesen 
meg vagyok győződve, hogy e szerint a harmadik 
fórumhoz az appellata sokkal kevesebb lesz, mint 
a m ú g y , és igy a bíróságok elhalmozva nem 
lesznek. 

Én tehát, miután teljesen elég van téve az 
igazságosan perlekedő' felperesnek , teljesen bizto
sítva van az igazságtalan követelés ellen az alpe
res, és a pereknek huzavonására alkalom nem 
nyittatik, és igy a hitel is meg van ótalmazva: a 
bizottság javaslatát elfogadásra ajánlom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A reexecutiót 
az előttem szóló t. képviselő úr megemlítette, és 
kiemelte azt , hogy leginkább a perlekedő felek
nek nz igazságszolgáltatás iránti bizalma az által 
rendült meg a múlt időkben, és rendülne meg a 
jövőben is az által, ha két egyenlő ítélet által 
látszólag biztosított birtok már executio utján 
annak, a kinek odaitéltetett, nem csak átadatnék, 
hanem be is kebleztetnék. Meg meri-e venni valaki 
azon birtokot vagy csak kölcsönöz-e reá, melynek 
tulajdoni joga csakugyan a harmad bíróságtól függ? 
Mi történik akkor? Én abban sokkal többliitelbeli 
ingatagságot látok, mintha a harmad bírósághoz 
birtokon belül történik a felebbezés. 

Egyébiránt Szabó Miklós képviselő tír elő
hozta a szóbeli jíereket i s , mikben a felebbezés 
csak birtokon kívül volt igénybe vehető. Igazsága 
van , hogy a szóbeli pereknél nem volt birtokon 
kivüli felebbezés. De igaz az is , hogy a végre
hajtás minden mozzanata, meg maga az árverelés 
iránti intézkedés birtokon belül felebbezhető le
vén , sokszor magában az anyaperben az utolsó 
ítélet meghozatott hamarabb , mint a végrehajtás 
megtörténhetett volna. Ennélfogva ezt, mint in
dokát a harmad bírósághoz való birtokon kivüli 
felebbezésnek nem fogadhatom el. 

Azt is méltóztatott nézete mellett indokul fel
hozni , hogy ha megengedtetik a birtokon belül a 
felebbezés a harmad bírósághoz , akkor meg kel
lene birtokon belül engedni a perujitást is, mert 
szerinte a birtokjog ezen perorvoslat által is 
kérdésbe vétetik. A perújításnak a régi törvény
kezés elvei szerint két alapja volt: uj okmányok 
feltalálása, és a perben elkövetett hibák orvoslása. 
Most, miután a főméltóságu hétszemélyes táblának 
egyik osztálya semmitö szék lesz, a perben elköve

tett hibák már előlegesen, mielőtt a per befejez
tetnék , orvosolva lesznek; tehát nem marad 
egyéb alap hátra, mint uj okmányok feltalálása. 
{Felkiáltások : Ez nem ide tartozik ! Nem arról szó
lott !) Igenis ide tartozik , mert indokul hozta azt 
föl, azt mondván, hogy azért nem lehet a birto
kon belüli felebbezést a haimad bírósághoz meg
engedni , mert különben ugyanazon indokból meg 
kellene a perujitást is birtokon belül engedni. 
Tehát én is példaként hoztam föl, hogy a mint 
megengedtetik a harmad bírósághoz a birtokon 
belül való felebbezés, ugyanazon okból nem szük
ség a perujitást is birtokon belül engedni meg. 
Mert csakugyan egyszer véget kell érni a pernek, 
és azon véletlen miatt , hogy ha netalán valaki 
találhat egy okmányt, nem lehet függőben tartani 
a bix'tokjog biztosságát. 

Ennélfogva részemről, miután a jogügyi bi
zottság nézetét, hogy t. i. birtokon belül megen
gedtessék a felebbezés a harmad bírósághoz, mind 
a közhitel, mind a perlekedő felek érdekében 
sokkal czélszerübbnek látom , mintha a reexecu-
tió kellemetlenségeinek teszszük ki a feleket csak 
azért, hogy egy pár hónappal elébb jussanak 
oly tulajdon birtokába és oly birtok vezettes
sék be a telekkönyvbe, melyet 3—4 hónap múlva 
reexecutió utján ismét ki kell onnan törölni: én 
ennélfogva a jogügyi bizottság véleményét párto
lom. (Hdyesl's.) 

TÓth Lőr inCZ: Bónis Sámuel t. képviselő 
úrral ezen pontra nézve egy véleményben nem 
lehetek; sör. azt hiszem, hogy épen azon czélok, 
m Iveket ő mint a perrendta rtási reform fő czéljait 
megemlíteni méltóztatott, t. i. a perek gyorsabb 
lefolyása és a perorvoslatokkal való visszaélések 

í meggátlása, teszik szükségessé , hogy t. barátom 
! Szabó Miklós indítványa elfogadtassak. 

Én részemről, t. ház, elvileg már azt is hely-
I telennek tartom, ha két biró egybehangzó ítéletét 

egy harmadik biró megváltoztathatja, hogy kettő 
ellenében egynek legyen igaza, és nem hiszem, 
hogy ezen rendszer átalában megnyugvást ered
ményezhetne ; de mindazáltal sajátságos körülmé
nyeink közt és úgyszólván kénytelenségből ezen 
rendszert, ezen elvet még most és egyelőre elfoga
dom , mert tudom, hogy a magyar nép régi meg-

| szokásnál és azon magas tekintélynél fogva, 
i melylyel egykor a septemvirátus bírt, csak abban 

leli megnyugvását, ha perei a legfőbb törvényszé-
i ken is revideáltatnak, és mert ezt az első folyamo-
j dási bíróságok mostani állapota és az ítéletek 

alapossága tekintetében csekély megbízhatósága 
mellett még most egyelőre szükségesnek tartom. 
De hogy a felebbvitemek korlátlansága egészen 
oda terjesztessék k i , hogy még két egyenlő ösz-
hangzó ítélet ellen is birtokon belül lehessen fe-



192 CCCI. ORSZÁGOS ÜLÉS.;{Oktober 21. 1868.) 

lebbezni, megvallom, ez ellen igen nagyfontos
ságú okok szólanak. 

Ezen elv felállítását a t. jogügyi bizottság 
kebelében főkép azon nézet indokolta, hogy a 
reexecutio, a viszvégrehajtás igen sok bajjal, kel
lemetlenséggel, sőt egyes esetekben valóságos jog
sértéssel is já r , hogy tehát ezek elkerültessenek. 

Előre bocsátom azon megjegyzést', míg erről 
kissé bővebben szólanék, hogy hiszen a reexe
cutio a bizottsági szerkezet szerint sem lesz kike
rülhető, mert a semmiségi panasz a bizottság ja
vaslata szerint sem gátolja a végrehajtást; ha 
tehát az itélet következtében reexecutiónak csak
ugyan helye lesz, én is elismerem , hogy a reexe
cutio sok bajjal, kellemetlenséggel, sőt egyes eset
ben valóságos jogsérelemmel lesz összekötve. De 
mégis azt hiszem, hogy sokkal komolyabb baj 
lenne az, ka egyátalán kimondatnék, hogy két 
egyenlő itélet ellen is mindenkor birtokon belül 
eszközölhető a felébb vitel. Ez által ugyanis a pe
rek folyama a végrehajtásig1 végtelenül meghosz-
szabbittatnék; igen, nagyon meghosszabbíttatnék. 

Már pedig kétségkívül az ítéletek alapos
ságán kívül, a mi a törvénykezésnek legfőbb czél-
jfj. egy másik fő tekintet a törvénykezés lehető 
gyorsasága. Honnan származnak leginkább a per-
orvoslatokkali visszaélések'? Onnan, hogy a per
orvoslatok használata által az executiót halogatni 
lehet. Ha nem volna az embereknek azon bizo
nyossága , azon reménye. hogy a felebbvitel által 
hosszú időre halaszthatják az itélet végrehajtását, 
akkor bizonyosan nem fognának annyira vissza-
élui a perorvoslással. De ha birtokon belül minden 
esetben felebbezhetnek, akkor kétségtelenül minden 
esetben meg is fogják azt tenni , akár van erre 
kellő ok akár nincs, és ettől a bírságolási rend
szer sem fogja az embereket véleményem szerint 
eléggé visszariasztani, mert ez a bírságolási rend
szer véleményem szerint leginkább csak a papiron 
ál l . az életben pedig a tapasztakís szerint csak 
igen csekély nyomatékkal lesz : mert a bíró — és 
ezt tapasztalásból tudjuk — mikor a 10 írttól egész 
300 frtig terjedő bírságot az egyes visszaélésekre 
kiszabja, rendesen a biróban is meglevő emberi 
természet szerint, csak ezen bírság minimumát 
szokta kiszabni, ez pedig sohasem lesz elegendő 
arra, hogy az embereket a perorvoslattal való visz-
szaéléstől elriaszsza , nem különösen a gazdag em-
bereket.Ezek azért, hogy például 100,000 frt végre
hajtását egy fél vagy egy egész évvel későbbre 
elhalaszthassák, igen szivesen fogják megfizetni az 
esetleges bírságot. 

Egy másik tekintet, a mire legfőbb fontos
ságot helyezek, t. i. az ítéletek alapossága, aláza
tos véleményem szerint biztosítva van az által, ha 
két biró egyenlően öszhangzóan ítél: hiszen en

nél nagyobb garantiát az ítéletek alaposságára 
nézve a világon semmi perrendtartás nem mutat
hat fel. Ilyen nagy levén tehát a két egybehangzó 
itélet mellett a hihetőség annak alaposságára néz
ve, fel kell tenni, hogy nem lesz igen sok esetben 
szükség a viszvégrehajtásra; így tehát azon ve
szély, melytől félni méltóztatnak, nem fog oly gyak
ran előfordulni. 

Legyen szabad csak egy szempontot megem
lítenem, mely szintén kétségen kívül igen fontos : 
ez a hitel szempontja. Én azt hiszem, hogy 
ezen rendelkezés Magyarországon a kereskedés
nek és egyátalán a hitelnek igen nagy mérték
ben ártana , tekintetbe véve főleg azt, hogy ellen
tétben van az osztrák codex azon rendelkezésével, 
mely két egybehangzó itélet ellen további birto
kon kívül felebbvitelt enged ; pedig tudjuk, hogy 
hazánk az ausztriai tartományokkal élénk üzleti 
és kereskedelmi öszeköttetésben van. Meg vagyok 
tehát győződve , hogy az egyforrnaság hiánya a 
hitelnek igen ártalmas leend. 

Ezek azon, ugy hiszem, nem igen súlytalan 
okok, melyeknél fogva én t. barátom Szabó Mik
lós módositványát épen azon czél elérése tekinté-
ből, melyet t. barátom Bőnis Sámuel, mint a per
rendtartás fő czélját felemliteni méltóztatott, pár
tolom. (Helyeslés.) 

Dobolyi Sándor: T. ház! Én a bizottság 
munkálatát elfogadom; elfogadom elméletileg is, 
bár mennyire tiszteljem is a két alsó forumot: és 
pedig azon tekintetből, hogy a felsőbb regiókban 
mindig tisztább a levegő és ezt a körülmények is 
ugy hozzák magokkal. Ennélfogva semmi esetre 
elzárni nem kivánom, hogy bármely kereset azon 
felsőbb regiókba jusson, hol a levegő tisztább, hol 
a látkör tágasabb. De az sem áll szerintem, hogy 
ez által a perlekedés! viszketegnek táp nyújtatnék. 
Az sem áll, hogy az által, ha a 3-dik bírósághoz 
birtokon belül nem lehet felebbezui, a nem alapos 
felebbezések megszűnnének ; ellenkezőleg ezenerő-
szakolás által az illetők felingereltetvén — mert én 
azt, hogy mielőtt a 3-ik biró ítélt, a két alsó bíró
ság ítélete már végrehajtathassák, egyébnek nem 
tekinthetem — annál inkább fotónak felebbezni. 

Egyik képviselőtársunk megjegyezte, hogy a 
végrehajtás azon károkat, melyek az alperesnek a 
végrehajtás által okoztattak, nem orvosolja; én 
meg megjegyzem, hogy tudok az életből esetet, 
midőn a viszvégrehajtás a felperest tette semmivé. 
En tehát nem akarok senkit elzárni attól, hogy 
ügyét a legfőbb biróhoz, ki legtávolabb esik az 
önzés és érdekeltség köréből, felebbezhesse; s en
nélfogva határozottan a bizottság munkálatát pár
tolom. (Helyeslés.) 

Paczolay János: T. ház! É n az előttünk 
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levő polgári perrendtartásnál a felebbvitelt nem 
látom tökéletesen egyformán alkalmazhatónak a 
perlekedésnél a szegények és a gazdagok részére : 
mert. miután a bírságolásnál első sorban az ügyvé
dek felelősek, mi fog abból következni? Az, hogy 
minden ügyvéd, mielőtt a harmad birósághoz fe
lébb vinné a pert, mulhatlanul fogja követelni a 
féltől, hogy a birság legnagyobb összegét saját 
biztosítására letegye. Ennek pedig az lesz követ
kezése, hogy a gazdag emberek 300 frtot könnyen 
feláldozhatnak a per huzavonására; azok minden 
igazságos és igazságtalan pert felebbezhetnek a 
harmadik bírósághoz ; a szegény vagyonú emberek 
pedig a legigazságosabb pereket sem felebbezhetik 
a harmad birósághoz. Ez anomália. A törvénynek 
egyformán kell szolgáltatni igazságot a szegény
nek és gazdagnak; és én ezt sokkal inkább utol 
érhetőnek tekintem ugy, mint előttem szóló állam
titkár úr előadá. ha t. i. két egyforma itélet vég
rehajtható levén, rendkívüli felülvizsgálat kisebb 
birságolás által engedtetik meg a feleknek. Ez ál
tal nem lehet a végrehajtásnak semmi oly káros 
következése, mint azt némelyek festik, mert a vég
rehajtási kereset elrendelése a pernek felebbvitel 
utján átvizsgálását és az Ítéletnek eltörlését meg 
nem akadályozza: mert a végrehajtási cseekvé-
nyek folyamában a felebbvitel következtében a 
perek a rendes harmad biróság elé felterjesztetnek 
és ott átvizsgáltatnak, és a múlt idők tapasztalásá
ból tudjuk, hogy a rendkívüli felülvizsgálat utján 
a perek hamarább visszajöttek, mint a végrehajtá
sok be voltak fejezve. 

Én tehát, t. ház, a két egyenlő birósági Íté
letnek végrehajthatásából épen nem látom, hogy a 
felekre oly káros következések háramolhatnának. 
mint a milyenek felhozattak. Ha pedig a perrend
tartás ugy megáll, mint terveztetik, akkor a sze
gény embertől a felebbvitel a harmad bírósághoz 
elzáratik. 

En igazságosabbnak tartom az államtitkár úr 
módositványát, de ugy, hogy a harmad biróság
hoz felebbvitelnél a birságolás alább szállittassék. 

Justh József : Nem vagyok ugyan azon 
jegyzőnél feljegyezve, t. ház , a kinél magamat 
följegyeztetnem kellett volna, de csak azért, mert 
nem vettem észre, melyik jegyző úr van megbizva 
a feljegyzéssel. Bocsánatot kérek tehát, hogy ezen 
sorban szólalok föl. {Halljuk!) Én is helyeslem a 
Bónis képviselő úr által kimondott elveket. Én is 
kívánom először, hogy gyors legyen az igazság
szolgáltatás, és ez volt a vezéreszme, mely az 
1836 — 18ít0-diki törvényhozást vezette. De ezen 
felül, midőn akkor a régi szokástól eltértünk, 
hogy t. i. egy pörben két bírónak kimondott egy
forma Ítéletét tovább felebbezni nem lehet, elvünk 
az volt, mire igen jól fog emlékezni a t. képviselő 
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ú r : hogy minden jogkérdésnél szükséges, misze
rint döntse el azt a birok többsége, és ezért állítta
tott fel a harmad rendit biróság. 

A jogügyi bizottság által azon nehézség véte
tett figyelembe, miszerint a mostani bíróságok még 
nincsenek ugy szervezve, hogy ezt rajok lehetne 
hagyni. Hisz meglehet, hogy a megyei törvényszé
kek, vagy a városiak, nincsenek ugy rendezve, 
mint kivánatos volna; de ebből még neai követ
kezik, hogy ők folyton törvény ellen Ítélnének: most 
pedig a királyi tábla úgyis ujolag fog szerveztetni. 

Ha tehát előre kimondjuk , hogy két bírónak 
egyforma ítéletét egy harmadik megváltoztathatja, 
eltérünk azon elvektől, melyeket már az ország 
régen elfogadott. Elfogadta pedig ezen elveket ak
kor, midőn a váltótörvényszéket szervezte, a mely
nél két egyforma itélet ellen felebbezést nem enge
dett. Én tehát nem vagyok képes, felfogni azon 
nagy különbséget. Hiszen lehet ügy, mely egy 
millióról szól, és az ily pernél nem lenne felebbvi
tel ; oly ügyet pedig, mely csekélységről szól, le
hetni fog a harmad birósághoz felebbezni. 

Én megvallom, hogy Szabó Miklós képviselő 
úrral nem értek abban egyet, hogy a már két tör
vényszék által kimondott egyforma Ítéletet, habár 
birtokon kivül, lehessen felebbezni. Szeretném ki
mondatni, hogy mihelyt két biró egybehangzólag 
itélt, az ügy a harmadik bíróhoz ne lehessen feleb-
bezhető. í gy van ez megállapítva Európa minden 
civilisált országában, és sehol sincs példa rá, hogy 
két egybehangzó alsó birósági Ítéletet meg lehessen 
változtatni. 

De továbbá ezt maga az uniformitas is kívánja. 
Ha ugyanis ez igy van a váltótörvényszéknél: 
miért ne lehessen itt is igy ? (Helyeslés.) 

Egyébiránt látom, hogy e kívánságom ez alka-
i lommal nem fog teljesülni, s azért elfogadom Szabó 

Miklós képviselő úr indítványát, mint a mely né
zetemhez közelebb áll, mint a bizottság javaslata. 

Bónis képviselőtársunk második irányelv 
i gyanánt azt jelentette k i , hogy ok nélküli perle-
| kedésre alkalom ne szolgáltassék. Épen az által 

lesz — az én nézetem szerint — ok nélküli perle
kedésre alkalom szolgáltatva, ha két birónak egy
formán hangzó Ítélete után még a harmadik biró-

! hoz is felebbezés engedtetik : mert én részemről a 
j hétszemélyes tábla tagját és a törvényszéki ülnö-
j köt, ha mint biró jár el, egyformán birónak tar-
i tom s köztük különbséget nem vagyok képes 
; tenni. 

Bónis képviselőtársunk irányelvül tűzte ki 
j továbbá, hogy a perlekedés alatti méltányos és 

igazságos követelések ki ne játszassanak. Ezt én is 
vallom; de kérdem, vajon méltányos és igazsá
gos-e az, hogy ha a bíráknak többsége valamit el
itélt, az elitélt a kisebbséghez fordulhat? Ezt ré-

25 
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szemről igazságosnak nem tartom, és azt hiszem, 
ez fog leginkább ártani hitelünknek, ez fogja leg
inkább gátolni a gyors igazságszolgáltatást. 

Ha nem volnék képes elérni azt, hogy két 
egyformán hangzó itélet felebbezhető többé ne 
legyen: pártolni fogom Szabó képviselőtársam in
dítványát. [Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ha nem lett volna már megállapítva a 
tegnapelőtti tanácskozás alkalmával azon elv, mi
szerint minden pernek lehet három fóruma : akkor 
én okvetlenül azon elvet pártolnám, a melyet t. 
képviselőtársam Justh József volt szives megpen
díteni ; de miután a tegnapelőtt már megállapított 
elvtől a ház nem térhet el, én is szavazatommal 
ahhoz járulok, mely közelebb fekszik ezen elvhez, 
t. i. tisztelt barátom Szabó Miklós indítványához. 
(Helyeslés.) 

Mit hoz fel a jogügyi bizottság ez ellen? Föl
hozza jogi állapotaink fejletlenségét és a viszvég-
rehajtástól való félelmet. 

A mi az első okot illeti, nem akarok annak 
meritoriális vizsgálatába bebocsátkozni; hanem ha 
csakugyan szervezetleneknek tartja az első bírósá
gokat a t. ház, ha azt véli, hogy az első' bíróságok 
nem állanak a kor színvonalán, hogy nem képesek 
az igazságszolgáltatás magas érdekeinek megfelel
ni : akkor nyúljon oda bele, hol a baj létezik, szer
vezze az első bíróságokat; (Elénk helyeslés) de az 
első bíróságok miatt a polgári perrendtartásba 
egy már magában bihás elvet becsúsztatni és élet
be léptetni, ezt helytelen eljárásnak tartom. (Zajos 
helyeslés.) 

Atalában. t. ház í minden appellatorium foru a 
egy bizalmatlansági szavazat az alsó bíróság ellen. 
(Helyedé-i.) Ha bizalmatlanságot akarnak önök 
szavazni az alsó bíróság ellen, akkor állapodjanak 
meg az appellatorium fórum ítéleténél; de önök 
tovább akarnak menni, önök bizalmatlanságot 
akarnak szavazni az appellatorium fórum ellen is, 
raidó'n kimondják, hogy a két első bíróság ítélete 
semmit sem ér. mert minden esetben csak a har
mad bíróság van hivatva jogérvényesen ítélni. 

Felhozzák a viszvégrehajtástól való félelmet. 
Hiszen ezt. t. ház, nem fogjuk megakadályozni 
tudni, mert azt, ki a legfelső' bíróság ítélete által 
is sértve érzi magát, nem lehet elzárni a perújítás 
jogorvoslatától. S kérdem, a perújítás következtében 
nem következhetik-e be reexecutio ? Ha tehát visz-
végrehajtást a perújítás esetében megengedhetünk, 
nem kell attól visszariadnunk azon esetben sem, 
midőn az a felebbvitel folytán következik be. 

Vegyük gyakorlatilag a dolgot. Nem áll az, 
a mit Bónis képviselőtársunk mondott, hogy ez 
szaporítani fogja a felébb vitt perek számát. Az 
alperes soha sem fél az ítélettől, s ő nem bánja, 

akár hány ítélet legyen is felhozva, csak papiroson 
maradjon az, hanem fél az exeeutiótól. Épen azért 
tehát, hogy a végrehajtást megakadályozhassa 
vagy elnapolhassa, minden esetben okvetlenül 
élni fog a birtokon belül való felebbezés jogával , 
akár remél attól sikert, akár nem. Ha ellenben ki 
van mondva, hogy két megegyező ítéletet a vég
rehajtás követheti : akkor a -vesztes fél , mind
azon esetekben, a midőn tudja, vagy legalább ér
zéke azt súgja, hogy ügye kedvezőbb fordulatot 
nem vehet, a már befejezett végrehajtás után bizo
nyosan óvakodni fog a felebbezés sikertelen vagy 
kétes sikerű orvoslatával élni. 

Merem állítani, ha kimondjuk azon elvet, 
hogy két megegyező bírósági itélet végrehajtható, 
tiz eset közül öt esetben a birtokon kívüli felebbe
zés elmarad: mert a vesztes fél azon, a mit elke
rülni vagy elnapolni akart. t. i. a végrehajtáson, 
már túlesett. 

T. képviselőtársam Halász Boldizsár uj okmá
nyokat említett. Itt félreértésnek kell lenni. Hiszen 
uj okmányok alapján nincs felebbezésnek helye ; 
uj okmányok alapján csak a perújítás engedhető 
meg. Az uj okmányokra fektetett érvelésnek tehát 
itt, hol felebbezésről van szó, nincs értelme. 

Az igaz, t. ház, hogy azon polgári perrendtar
tás, a mely most a tanácskozás tárgyát képezi, ide
iglenes : nekem is sok észrevételem lett volna e ja
vaslat ellen, hanem én a súlyt nem arra helyezem, 
hogy e mű tökéletes legyen, a mi mostani viszo
nyaink között a lehetetlenséggel határos, hanem 
arra. hogy a perrendtartás minél előbb életbe lép
jen, hogy azon miseriának, inelyben igazságszol
gáltatásunk jelenleg van, minél előbb vége sza
kadjon. A majdan megállapítandó végleges per
rendtartás alkalmával gyökeres reformokat fog a 
t. ház életbe léptetni tudni; most meg kell eléged
nünk azon eredménynyel, hogy a létező türhetlen 
állapotot a végleges rendezésig tűrhetővé tegyük, s 
ezen eredményt a szőnyegen forgó javaslattól biz
tosan várom. De mindamellett is. hogy e műnek 
czélja nem a gyökeres átalakítás, hanem csak ide
iglenes javitás, soha sem tartom szem elől tévesz
tendőnek azt, hogy ezen ideiglenes perrendtartás 
ne állitson fel oly elveket, a melyek homlokegye
nest ellenkezni fognak az uj polgári perrendtartás 
elveivel. Én nem tehetem fel a t. ház bölcseségéről, 
hogy az uj polgári perrendtartásban ismét két 
appellatorium forumot akarna felállítani. Ez nincs 
sehol, a hol a jogrendszer a tudomány színvonalá
ra emelkedett vagy legalább azt megközelítette, 
ott csupán egy appellátának van helye; azután 
jőn a törlesztő szék, de a mely facti kérdések fe
lett nem itél, hanem ítél az esetben, ha formasér
tés követtetett el, vagy ha a tőrvénynek rendeletei 

I valamely tényre roszul alkalmaztattak. 
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En nem találok okot arra nézve, t. ház, hogy 
mi ezen elvet most már meg ne közelítsük, sem 
pedig arra, hogy az eddigi rendszerünkben adop
tált elvektől visszalépést kövessünk el; már pedig 
el nem titkolható visszalépés volna a jogügyi bi
zottság javaslatának eme pontja: mert hiszen a 
magyar törvények, ha a szóbeli eljárásnál az első 
bíróság ítélete végrehajtató volt, ez itélet ellen 
csak rendes per által szerezhetett magának a fél 
orvoslást. 

Kérném tehát a t. képviselőházat, ne méltóz
tassék a létező magyar törvényekben fenálló el
vektől eltérni, különösen azon elvtől, a mely a 
váltótörvényhozás terén is érvényben volt és van. 
Ne méltóztassék nagyon eltérni azon elvektől, a 
melyeket a jövő eodificatio alkalmával bizonyosan 
szem előtt fognak tartani, és méltóztassék Szabó 
Miklós úr indítványának elfogadásával kimondani: 
hogy kéí megegyező itélet elleni felebbezés, azon 
itélet végrehajtását nem gátolhatja. {Elénk he
lyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Szavazzunk! 
Szavazzunk !j Igazságügyminiszter úr szavaimat 
félre értvén, személyes kérdésben kérek szót. (Sza-
vazzunk!) Épen tegnap történt, tisztelt ház, (Sza
vazzunk ! Szavazzunk.') hogy Deák Ferencz kép
viselő urat félreértett szavainak kimagyarázása 
tárgyában meghallgatta a ház, (Szavazzunk! Hall
juk!) A t. igazságügyi miniszter úr engem félreér
teit, mert azt állította, mintha én a harmadbiró-
sághoz való birtokon belüli felebbezés indokolásául 
hivatkoztam volna uj okmányok feltalálása lehe
tőségére. De én ezt távolról sím tettem, hanem mi
után Szabó Miklós képviselő úr nézete indokolá
sára azt hozta fel, hogy ha birtokon belül meg
engedtetik a harmadik bírósághoz való felebbe
zés, ugy az újítást is meg kel! engedni birtokon 
belül. Erre tettem a megkülönböztetést, mert a 
perújítás egyedül az, a mi uj okmányokon alap
szik : mert az csakugyan axióma juris, hogy fe-
lebbezett perben csak a perbe vezetettek alapján 
szabad Ítélni. Ezzel, t. i. a félreértés kiigazításával 
tartoztam magamnak. 

Horváth D ö m e : T. ház ! (Szavazzunk!) Ha 
szavazni tetszik, akkor elállók a szótól. (Halljuk!) 
A t. igazságügyminiszter úr nagy eszméket, nagy 
elveket fejtegetett ; de megvallom, mindazokkal 
meggyőződésemet néni csillapította le s épen azért 
kötelességemnek ismerem az indítvány ellen fel
szólalni. Ha teljes codificatiőval birnánk, ha töké
letes anyagi jogrendszerrel dicsekhetnénk, azon 
esetben nem szólaltam volna fel az indítvány el
len, hanem szívesen hozzájárultam volna ; de most, 
midőn nagyon is zilált jogrendszerrel bírunk, mi
dőn jóformán nem is bírunk azzal, mert inkább 
csak foltozgatunk a régin, én megvallom, hogy 

az indítványt létező válságos jogviszonyaink 
mellett nem fogadhatom el. 

T. Szabó Miklós képviselőtársam legfőbb ér
vét az 1836-diki helyzetből merítette, azt mondván, 
hogy 1836-ban eodificatio tekintetében nem valánk 
oly kifejlett állapotban és mégis az 1836-iki XX. 
törvényezikk által behozatott az. a mi most az 
indítványban foglaltatik. Engedjen meg í. képvi
selőtársam, hogy épen az, a mit felhozott, az ő in
dítványának ellensúlyozására szolgál. Ugyanis 
az 1836-diki XX. törvényezikk a legegyszerűbb a 
világon, s épen azért, mert oly egyszerű, az ország 
népessége átalában még most is sokkal többre 
becsüli a váltóeljárásnál, és még most is divato
zik inkább, mint a perrendtartást kizárólag beho
zott váltóeljárás . mely bonyodalmasabb. 1836-ban 
bár minő tökéletben vala is jogügyi állapotunk, 
de létezett egy törvény, vagyis magyar törvény. 
Most meg az uj perrendtartás mellett anyagi tör
vénykönyvünk nem elégséges. Hányféle rendszer 
van alkalmazva? Ott van az 1861-diki országbí
rói értekezlet által készített munkálat, ott van a 
régibb magyar joggyakorlat, sok tekintetben meg
hagyattak a pátensek és t zen uj perrendtartás ál
tal is az országbírói értekezlet javaslatainak 
nagy része is érvényben marad, mert a perrend
tartás sok tekintetben egyes jogviszonyokról mé
lyen hallgat, és annak szükségkép érvényben kell 
maradnia. Ennyi törvénykezési alap mellett, midőn 
szakképzettségű bírákkal nem igen diesekhe-
tünk, és ezek nem teljesen képesek hivatásuknak 
megfelelni: idő előttinek tartom azinditvány elfo
gadását. 

Tóth Lőrincz képviselő úr kijelentette, hogy 
helytelennek találja, ha a két összehangzó itélet 
felebbeztetik. Én is helyeslem e véleményt in 
principio ; de legyen szabad hivatkoznom az ország
gyűlés legközelebbi két esetére. In principio mind
nyájan helytelennek találtuk azt, hogy alapja le 
ne tétessék annak, hogy egykor közös iskolák lé
tezzenek ; de ezt jelenleg még se fogadtuk el, ha
nem elodáztuk"; csak azért, mert jelenlegi viszo
nyaink közt ezt rögtönözve létesíteni idő előttinek 
és károsnak tartottuk. A tegnapi tárgyalás alkal
mával elvben mindnyájan helyeseltük a szent szé
kek eltörlését, és mégis elodáztuk e kérdést, mert 
annak idő előtti rögtönzött megoldását károsnak 
találtuk. Ugy vagyunk ezen kérdéssel is. 

Épen azért, mert az én meggyőződésem az, 
hogy ez idő előtti és csak a teljes eodificatio ese
tében lesz alkalmazható, addig is minden esetre 
károssá válhatnék az indítványba hozott intézke
dés. Én a központi bizottság szövegének elfogadá
sára szavazok. 

H e d r y Emő : T. ház! Horváth Döme kép
viselőtársam azt hozta fel most, hogy fenálló vi-
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szonyainknál tovább mennénk, ha birtokon belüli 
felebbezést három fórumon át meg nem engednénk. 
Én pedig bátor vagyok állítani, ha ezt megenged
jük, hátralépést teszünk, mert igen jól tudjuk, hogy 
már az 1836. és 1840-diki törvény a sommás adós
sági és a szóbeli perekben afelebbvitelt nem csak 
meg nem engedte, de megparancsolta, hogy csak 
azokon kivül adathatik meg az. Ha mi világos 
adóssági perekre nézve nem fogadjuk el Szabó 
Miklós képviselő úr indítványát, mi lesz annak 
következménye? Az, hogy minden fél számot fog 
magával vetni, mielőtt pénzét kiadja, mire adja ki, 
vajon váltóra vagy kötvényre adja ki pénzét, és 
bizonyára meg fogja gondolni, hogy miért adja 
pénzét kötvényre, ha tudja, hogy majd három bi-
róságon kell keresztül menni, ha peres utón vissza 
akarja azt kapni, holott váltónál biztosítási vég
rehajtással kezdődik az eljárás. Pedig, kérdem, elő
nyére lesz-e az az alpereseknek, ha nem kötvény
re, hanem váltóra kapnak csak pénzt? holott ez 
utóbbinak hivatása főleg csak a kereskedőkre 
terjed. 

Bátor vagyok a t. ház figyelmébe még egy 
körülményt ajánlani, mely eddig még nem említ
tetett föl. Ha a bérleti szerződésekből származó 
perek nem fognak gyorsan elintéztetni, minden íté
let érvénye az idő által megsemmisül, pedig épen, 
mint Bónis Sámuel képviselőtársam fölhozta, hogy 
igazságosaknak kell lennünk mind az alpörös, 
miiid a fölpörös iránt, itt tekintetbe kell vennünk 
a fölpöröst. Ha bérbe adott jószágomból a bérlő 
József napján nem akar kimozdulni, midőn pedig 
be kell állani a szántásra, ha a pert 3 bíróságon 
kell keresztül hajtani, hogy a bérlőt kimozdítsam, 
megköszönöm én a hétszemélyes tábla ítéletét. 
Nem ok nélkül van az, hogy most a bérleti viszo
nyokból származó perekben csak végrehajtás után 
engedtetik meg a felebbezés. Az indítványba 
hozott szabály által azonban a földbirtokosokat 
oly hátrányba hozzuk, hogy legjobb ítélet mellett 
is mindig el lesz marasztalva a földtulajdonos, 

Nem akarom ismételni ama felhozott érveket, 
s csak azt jelentem ki, hogy Szabó Miklós képvi
selő úr módositványát pártolom; de ha az nem 
fogadtatnék el, azon esetre én bátor vagyok egy 
másik módositványt szavazás alá terjeszteni, 
mely így hangzik. (Olvassa) : 

,.A világos adóssági és a bérleti viszonyok
ból származó perekben az első és másod birósá-
gok egybehangzó ítéletei alapján a végrehaj
tásnak van helye." 

E l n ö k : Bónis képviselő úr bejelentette, hogy 
személyes kérdésben kíván szólani. 

B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház ! Nem szok
tam i:agyon érzékenykedő lenni, és az ellenérve
ket meg szoktam hallgatni és tiszteletben tartani; 

hanem azt tartom, ha személyes kérdésnek valahol 
van helye, van olyankor, midőn valaki beszédé
nek egyes tételeit a czáfoló kikapja és nem figyel
mezvén consequentiákra, melyeket húzott alap
feltételeiből, a szóló azt nyakába dobja mint in-
consequentiát. Így van a jelen esetben is. Én fel-
állitottam azt, hogy mik tulaj donkép fő kellékei 
egy törvénykezési rendszernek, és ezen kellékeket 
kikapta beszédemből ugy Tóth Lőrincz barátom, 
mint Justh József barátom, de nem figyelmeztek 
beszédemnek azon részére, melyben igyekeztem 
kimutatni, hogy a törvénykezési rendszabályok 
tárgyában kiküldött jogügyi bizottság ezen alap
feltételeknek meg akart felelni, és igy engem némi 
következetlenséggel vádoltak. A ház és magam 
irányában tartozom kijelenteni, hogy azon alap
feltételeket én a törvénykezési rendszer kellékei
nek ismerem el; de beszédemben igyekeztem ki
mutatni, hogy azon alapfeltételeknek az illő háta
iig eleget akart tenni a jogügyi bizottság, mert a 
határ is ki van szabva, quos ultra citraque nequit 
consistere rectum. 

VukoviCS S e b ő : T. képviselőház! (Szavaz
zunk!) Ha szavazni kíván a t. ház, akkor én elál
lók a szótól. (Halljuk!) Ha minden per egyforma 
érdekű, és ha a nehézség az igazság kikutatásábau 
szintén ugyanaz volna minden perben, akkor 
örömmel járulnék Szabó Miklós t. képviselőtársam 
indítványához ; de én azt gondolom, hogy az ál
lam a bíróságok felállításában a polgárok iránt 
azon kötelezettséggel bir, hogy minden perlekedő 
fél oly bíróságra találjon, mely teljes garantiát 
nyújt neki mind a részrehajlatlanságra nézve, 
mind arra nézve is. hogy a biró elegendő tehetség
gel bírjon a kellő törvényt az illető esetekre al
kalmazni. Ez pedig, t, ház, különböző a perek, a 
panaszok, a követelések természete és nagysága 
szerint. Kisebb tárgyban bizonyosan nem kívánta
tik oly nagy belátásu biró, mint a nagyobban. 
(Ellenmodás.) De esedezem, ez világszerte ugy van. 

Tisztelt barátom, Tóth Lőrincz azt mondotta, 
hogy tulajdonképen nézete szerint ott, hóikét biró 
valamit igazságosnak talált, felesleges is volna azt 
a harmadik biró elé vinni. Igen, ez állana, ha ő 
mind a három bíróságot egyforma auctoritásu 
bíróságnak tekintené. De én azt hiszem, hogy ez 
sehol az egész világon nincsen, s épen azért állít
tatnak a bíróságok fel a megkívántató tehetségek 
különböző foka szerint ugy, hogy a legalsó bíró
tól nem kivannak annyi belátást, oly nagy tehet
séget, mint megkívánnak a felső bíróban, a felső 
bíróban pedig nem épen annyit, a mennyit a leg
felsőben. 

Engedje meg a t. ház, hogy csak egy rövid 
pillantást vessek régi törvényhozásunkra. Igaz, 
utóbbi időben némi gúnynyal tekintik régi tör-
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vénykönyvünk azon elvét, mely szerint épen a 
legfontosabb pereknek úgyszólván csak egy appel-
látiójok volt. Miből származik ez? Onnét, hogy 
oly nevezetes perek forogtak főn azon időben, 
úgynevezett juris perek, melyek megítélésére az 
alkotmány nem is tartotta képesnek az alsó birót, 
és ennek kinevezését nem kívánta oly feltételek
hez kötni, melyek-őt alkalmassá tették volna ily 
bonyolódott, mély belátást igénylő perek elitélé
sére. Azért tehát nem tudatlanságból, hanem való
sággal az igazi szempont felismeréséből volt elha
tározva régi törvényeink szerint, hogy az ily leg
fontosabb perek épen ott kezdessenek, hol már a 
bíróságtól azon magasabb tudományt és képesí
tést követelni lehetett. 

Legyen szabad egy külföldi példára is hivat
koznom. Tudom, hogy ez nem igen népszerű a t. 
ház előtt ; de legyen megboesátva nekünk, kik 
külföldön töltöttük életünk nagy részét, hogy 
olykor hivatkozhassunk arra, a mit ott tapasztal
tunk : nem azért, mintha a t. ház ezeket nem tudná 
— sőt megvagyok győződve, hogy sokan nálunk
nál jobban tudják — hanem azért, mert a mi tapasz
talataink a külföldön lettek szerezve, s ha mi azokra 
nem hivatkozhatnánk, miután tapasztalatokat ide 
ben nem szerezhettünk, következménye az volna, 
hogy a mi 19 évi életünk nyom nélkül maradjon. 
Azért bocsánatot kérek, hogy az emiitettem elv 
némi igazolására, az általam a régi törvénykönyv
ből merített példa mellett a világ egy nagy nem
zetének, egy még most is létező nemzet példájára 
hivatkozhassam. Angliában, lehet mondani, a leg-
nevezetesb perek rögtön a legfelső bíróságnál kez
dődnek: t i. midőn a pairienek, a mágnásságnak 
megítélése forog szóban, midőn megszakadván az 
egyenes vonal, több atyafi közt azon kérdés me
rül fel, kire szálljon e jog. E kérdés sok búvárko
dást, sok és mély diplomatikai ismeretet, históriai 
tanulmányt és törvénytudományt igényel, és azért 
ez rögtön a legfőbb fórum elé vitetik. Sokszor 
nem csak arról van szó, hogy kire száll az ily 
pairie ? hanem sokszor a hozzá kötött igen neveze
tes vagyon felett is kell ez alkalommal határozni. 
Jelesen a legújabb időben a legrégibb grófságnál 
Angliában megszakadt az egyenes vonal és az 
illető keresők megindították a rendes bíróság előtt, 
nem a ezimre, a felsőházi jogra vonatkozólag a kö
vetelést , hanem a jószágokra, melyek évenkint 
70,000 font sterlinget hoztak. A rendes biróság 
kijelentette azonnal, hogy ezen kérdés megítélése 
oda tartozik, hol eldöntetik magának a jognak, a 
czimnek kérdése. 

E szerint, mondom, ez, akár régi törvényein
kettekintsük is, nem oly fonák elv, és nem olyan, 
mely ne léteznék ma is, hogy t. í. minél fontosabb 
valamely per, annál inkább kell keresni számára 

oly bíróságot, mely azt a maga rendje szerint ké
pes legyen elitélni. 

Megvallom, nagy vigaszt merítettem az igen 
t. igazságügyminiszter előadásából, mert azt hal
lottam ígérni, hogy a majd általa készítendő rend
szeres munkában, mely, nem szenved kétséget, bi
zonyosan jeles és kielégítő lesz, nem fogja kiter
jeszteni ezen három, vagy nem tudom minő pon
tot valamennyi perre, hogy t. i. minden pernek 
három fóruma legyen; és ez kétségen kívül igaz
ságos lesz: mert világos egyszerű perekben miért 
kívántatnék három biróság ? Annak bizony senki 
sem fogná elegendő okát, legalább a törvénytudo
mányból, előállíthatni. 

De most hogy áll a dolog? A perek nem 
egyenlők. 

Miután már elfogadtuk, hogy minden pernek 
három bírósága legyen , ha elfogadjuk Szabó 
Miklós képviselő úr javaslatát, akkor kijelentjük 
azt, hogy a legnevezetesebb perekben is lehet a 
végrehajtást elővenni, mielőtt beletekintett volna 
azon bíró, ki talán leginkább lett volna képes a 
mély belátást igénylő bonyolult körülmények 
megítélésére és az ezek szerinti végitélet hozata
lára. 

Igaz, hogy a másik alternatíva szintén nem 
kielégítő, mert más oldalról megint az is helyte
len, hogy minden legkisebb pernek három fornma 
legyen; de ha már e kettő között kell választani. 
t. ház, azt hiszem, kevesebb igaztdanságot köve
tünk el az által, ha a kisebb fontosságú tárgyak
nak is engedünk három forumot, mint az által, ha 
a legfontosabbaktól elveszszük azon bíróságot, 
mely talán maga képes kielégíteni a felet arra 
nézve, hngy pere kellő igazsággal és belátással 
ítéltetett el. 

En tehát ezen okoknál fogva, sajnálom, de 
nem fogadhatom el Szabó képviselő úr javaslatát. 

Legyen szabad, mielőtt befejezem beszéde
met, rövid észrevételt tennem. Nem tudom megta-
lálni, mert nem fordul elő az elénk kérdésül ter
jesztett tárgyak között; de az eszme az, hogy né
mileg helyreállítására azon elsietett theoriának, 
hogy minden pernek három fóruma legyen, vala
mi konoksági büntetés szabatott az illető félre. 
Megvallom, igaz, hogy régi törvényeinkben van 
ennek nyoma „remére litigantium poena" czini 
alatt. De midőn tisztítjuk elveinket, mikor uj rend
szereket állítunk elő, nem tartom igazságosnak, 
hogy ezen elvet átvigyük az uj rendszerbe. Min
den félnek meggyőződése nem csak szabad, de 
egyszersmind megváltozhatatlan, ügyére nézve. 
Hány van, ki elvesztette perét minden biróság 
előtt, és mégis azt hiszi, hogy rajta igazságtalan
ság történt, hogy keresete igazságos volt. Már 
most, miután a törvény ugy szólván csábot vet 
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elébe, reménynyel biztatja, azt mondván: „Három 
forumom van ; ha el is veszted kettő előtt, megle
het, megnyered a harmadik előtt!" és ha e módhoz 
nyúl, ha bizalommal fordul a harmad bírósághoz, 
hogy akkor ne csak. a mi igazságos, a költségek
ben marasztaltassék el, hanem egyszersmind meg
büntessék birsaggal: ezt igazságosnak nem tartom. 
De különben ez beleütközik a személyes szabad
ságnak, s lehetne mondani, a személyes bátorság
nak legelső elvébe: mert hisz erre nézve a legelső 
elv az, hogy senkit vád és kihallgatás nélkül meg
büntetni nem szabad; itt pedig megbüntettetik a 
konokságért a nélkül, hogy a konokságra nézve 
ki lett volna hallgatva, a nélkül, hogy módja lett 
volna bebizonyítani, hogy nem konok, egyszerű
en bírói önkény által. En tehát, noha nem látom 
ezt a kérdések közt, és nem hiszem, hogy most 
segithetnénk rajta, de annyiban mégis szóba ho-
zandónak tartottam e kérdést, a mennyiben, ha itt 
nem is, de tán a másik táblánál rá visszatérhet
nek , és törvényeink elvei ne fertőztetnének meg 
oly kijelentéssel, mely valóban nem egyezik meg 
sem az igazsággal, sem pedig a polgárok szemé
lyt* szabadságával. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Szavazzunk !) 
Minthogy egy módositványt indítványozok, ha nem 
helyeseltetnék is, kérem a t. ház türelmét. (Halljuk!) 
Nektm a háromfoku bíráskodásról az észtan szabá
lyai szerint az a fogalmam, hogy valamint a birák 
száma páratlan szokott lenni, a harmad fokú bíróság 
is azért szükséges, miszerint, ha a két alsóbb íbku 
bíróság különbözően ítélt, egy felsőbb bíróság dönt
sön az ügyben. Mivel pedig a sommás eljárásra 
utalt perek többnyire világos kötésekre és szerző
désekre alapitvák, semmiségi panasszal pedig a 125. 
szakasz szerint mindenik fél a végrehajtás előtt is 
élhet, nem látom át okát, miért kelljen ily világ-os 
ügyekben hozott két egyenlő ítélet után is meg
engedni a birtokon belüli felebbezést ? Azon esetre 
tehát, ha a jogügyi bizottság elve a többség által 
el nem fogadtatnék ; s a két egyenlő ítélet végre-
hajthatását Szabó Miklós képviselőtársunk indít
ványa szerint minden peres kérdésre kiterjeszteni 
a t. ház nem kivánná: oly módosítást ajánlanék , 
miszerint legalább a sommás eljárási ügyekben 
hozott két egyenlő itélet végrehajtható legyen. 
(Helyeslés.) 

Azt hiszem, t. ház, hogy az igazságszolgáltatás
nak észtani szabályai szerint, midőn a három íbku 
bíróságot elfogadtuk, abból indultunk ki, ha két 
külön igazságszolgáltató hatáság különböző ítéle
tet mond, legyen egy harmadik, mely egyesítse s 
minden esetre döntse el a dolgot. Ennek van ér
telme. De hogy a tiszta kötésekre vagy bérleti szer
ződésekből eredett sommás eljárású perekben ho
zott két egyforma itélet végrehajtható ne legyen. 

azt, megvallom, jogi fogalmaim szerint nem tudom 
megmagyarázni. 

Ennélfogva, ha a jogügyi bizottság véleménye 
elfogadtatnék , akkor most teendő módositványo-
mat Írásban be nem nyújtom; de ha elesik a jog
ügyi bizottság nézete, akkor azon módositványt 
óhajtom tenni, hogy a sommás eljárásokra nézve 
hozott két egyenlő bírósági itélet végrehajtható 
legyen. [Szavazzunk!) 

Vadnay LajOS : T. ház ! Miután ugy látom, 
hogy a t. ház türelme fogyni kezd, szokásom sze
rint igen röviden fogok szólani, és átadom inkább 
előadó urnák a szót; csak annyit akarok kijelen
teni, hogy ha Szabó Miklós képviselőtársamnak 
indítványa akár a gyorsabb igazságszolgáltatás 
tekintetéből, akár pedig kevesebb bonyodalmak 
elérése veszélye nélkül történt volna meg, véle
ményét igen szívesen pártolnám : de miután az le
vén a kérdés, hogy vajon minden itélet felebbez-
hető-e a legfelső fórumig, csak két alternativa le
het, mely a gyakorlat, gyorsaság és pontos igaz
ságszolgáltatásnak megfelel: t. i. vagy az, hogy két 
egyenlő Ítéletet felébb vinni nem lehet; vagy pedig 
az, hogy birtokon belül vitessenek az ügyek a leg
felső fórumig. Ha erről van a kérdés, ha mél
tóztatik a t. ház beleegyezni abba, hogy az igaz
ságszolgáltatás gyorsasága tekintetéből két egyen
lő ítélettől felebbvitel ne legyen, abba bele nyug
szom; de ha abba bele nem nyugszik a t . ház, sem
mi áron oly határozatlan indítványhoz nem járul
hatok, mely sem az egyik, sem a másik elvnek 
meg nem felel. (Helyeslés) Mert miután most ár
verés utján történik a végrehajtás, végtelen bonyo
dalom idéztetnék elő viszvégrehajtás által, melyet 
csak ugy lehet kikerülni, hogy ha két egyenlő ité
let mellett a felebbvitel a harmad bírósághoz birto
kon belül lesz lehetséges : ez okból tehát én az indít
ványt nem pártolhatom. Csak azt kivánom még 
megjegyezni, hogy nem áll azon érv, mely a bir
tokon belüli harmad bírósághoz való felebbvitel 
ellen az 1836. évi XX törvényczikkből meritteteit. 
Az 1836. XX. törvényczikk szerint először a szó
beli per a szegények költségeinek megkímélése 
tekintetéből igen csekély összegekre van szorítva; 
másodszor csak tisztán, nyomban bebizonyítható 
keresetekre vonatkozik, ezen indítvány szerint pe
dig a legnagyobb keresetekre is kiterjesztetnék. 

Ezeket akarván röviden előadni, az indítványt 
nem pártolom; hanem a jogügyi bizottság véle
ményét fogadom el. (Helyeslés.) 

H o r v á t h Lajos előadó.- T. ház! T. bará
tom Szabó Miklósnak nem az ellen van kifogása, 
hogy minden per egyátalában appellálható, hanem 
az ellen, hogy a perek birtokon belül appellálhatók. 

Igen jól kifejtette t. Vadnay képviselőtársam, 
hogy azon indokokból, melyeket ő felhozott, egy-



ÖCCL ORSZÁGOS ÜLÉ 

átalában nem azon indítványt váríuk, melyet ő 
tett, [Helyeslés) hanem vártam részemről azt, hogy 
két egyforma ítélet ellen egyátalában ne lehessen 
felebbezni. [Helyeslés.) 

Én részemről, t. ház, ezen nézetet pártoltam a 
jogügyi bizottságban. 

A bizottság elvben ellene van a birtokon kivüli 
felebbezésnek,mert jogi képtelenségnek tartja, hogy 
a fél kielégítést eszközöljön magának, mielőtt pe
rét jogérvényesen megnyerte. Már pedig nem te
kintethetik nyertesnek, míg perét a harmad bíróság 
revideálhatja s a két alsóbirósági ítéletet megvál
tozhatna. Ezen felül pótolhatlan károkat is okozhat 
a birtokon kívüli appelláta: különösen az ingóknál: 
ha például egy drága gyűjtemény árvereztetett el, 
a marasztalt fél a reexecutio által bejött pénzhez 
jut, nem pedig nagy értékű tulajdonához. 

A bizottság tehát a birtokon kivüli appellátát 
elvetette; azt, hogy két egyenlő ítélet felebbezhe-
tö ne legyen, kimondani idő előttinek tartotta azon 
okból, mert alsó bíróságaink átalában még most 
nem teljesen megbízhatók; s így megengedte a bir
tokon belüli appellátát föltétlenül. 

Nem kívánom a szót szaporítani, s részemről 
elfogadom azt a nézetet, a melyet Vadnay képvi
selőtársam mondott: hogy vagy azt mondjuk ki, 
hogy két egyenlő ítélettől nincs appelláta; vagy 
ha ezt nem mondjuk, akko:- a jogügyi bizottság 
véleményét pártolom. {Helyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : A d) pont alatt foglalt bizottsági ja
vaslatot elfogadja-e a t. ház vagy nem ? ez a kér
dés. A d) pontot jegyző úr még egyszer fel fogja 
olvasni. 

Bujanovies Sándor jegyző {olvassa a d) 
pontot.) 

Elnök: Azon képviselő urak, a kik a d) pon
tot, ugy a mint szerkesztve van, elfogadják, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) Most méltóztassa
nak felkelni azok, a kik a d) pontot el nem fogad
ják. (Megtörténik.j A többség a d) pontot nem fo
gadja el. Következnek tehát a módosítások, melye
ket is jegyző úr fel fog olvasni. 

Bujanovies Sándor jegyző {olvassa Szabó 
Miklós indítványát. Felkiáltások: Vadnay indítványát 
kérjük f) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, először Szabó Mik
lós képviselő úr indítványára kell szavazni; ha ezt 
nem fogadja el a t. ház, akkor Vadnay képviselő 
úr befogja írásban adni indítványát. 

Bujanovies Sándor jegyző.- Vadnay La
jos képviselő úr a következő indítványt adta be. 
{Olvassa): „Indítványozom, hogy a két egyenlő 
ítélettől további felebbezésnek helye ne lehessen." 

G h y c z y K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
a beadott indítványok felett kell szavazni. Szabó 
Miklós képviselő úr adta be először indítványát, 
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tehát az ő indítványa felett kell először szavazni. 
{Helyeslés.) Egyébiránt, ha oly indítvány hozatnék 
föl, a mely eddig a tárgyalás tárgyát nem képezte, 
arra nézve külön tárgyalás szükséges, és csak az
után lehet arra szavazni. Itt két indítvány van előt
tünk : Szabó Miklós képviselő uré az egyik, és 
azon esetre, ha ez el nem fogadtatnék, következik 
Hedry Ernő képviselő úr indítványa. Ezekre sza
vazzunk most, és ha ezek egyike sem fogadtatnék 
el, akkor kerülhet elő uj indítvány, melyre nézve 
magamnak is fentartom a hozzászólási jogot, miu
tán most szavazásról levén szó, uj indítványokhoz 
szólani nem lehet. {Helyeslés.) 

Elnök : Miután Szabó Miklós úr indítványa 
már felolvastatott . . . (Felkiáltások: Halljuk még 
egyszer.') 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa.) 
E l n ö k : A kik a felolvasott módositványt el

fogadják , méltóztassanak feláílani. (Megtörténik.) 
A ház többsége elfogadja: ennélfogva két szakasz 
ezen indítvány értelmében fog átalakíttatni. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Tisztelt ház! Mi
után Szabó Miklós képviselő úr indítványát elfo
gadni méltóztattak, kérem a tisztelt házat, méltóz
tassék a munkálatot visszautasítani a központi 
bizottsághoz, hogy a végrehajtásról szóló fejezet 
megfelelő szakaszait e szerint módosítsa. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva visszautasittatik a mun
kálat a közpoüti bizottsághoz átalakítás végett. 

Még két indítvány adatott be írásban, me
lyek nem egyes pontokra vonatkoznak, hanem 
átalános elveket foglalnak magokban. 

Bujanovies Sándor jegyző (olvassa Luk-
sich Bódog indítványát): „A jelen törvénykezési 
rendtartásnak bármely fejezetében foglalt szaka
szok, valamint a felhatalmazás következtében az 
igazságügyminiszter által alkotandó szabályok, 
amennyiben az anyagi jog köréhez taztozó intézke
déseket tartalmaznának , visszaható erővel nem 
bírhatnak, és e?ak is az eddigi anyagi jogszabá
lyokkal összehanezó értelemben alkalmazandók." 

L u k s i c h B ó d o g : Tisztelt ház ! Az általam 
benyújtott indítvány oly átalános szabályt tartal
maz, a melvet ezen műnél nélkülözni nem lehet, 
és a mely a jelen törvénykezési szabályzat rende
leteiből önként foly. En ezen átalános irányelv 
elfogadását annál inkább ajánlhatom, minthogy 
a törvénykezési szabályzatot oly műnek sze
retném tekinteni, mely mintegy egész és teljes 
mű legyen mind az eljáró bíróság, mind a perleke
dő felek kezében és a köztük netán keletkező té
ves felfogások eloszlatására kellő szolgálatot nyújt
son. Minthogy a törvénykezés terén, akár az alaki 
törvénykezési szabályzat, akár az anyagi codexben 
ily átalános elv nem nélkülözhető, reménylem, 
hogy a t. ház az átalános indítványozott elvet el-

-% 
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fogadván, ezt mint külön szakaszt a törvénykezés: 
szabályzat végére fogja igtatni. 

Horváth Lajos e l ő a d ó : Azt hiszem, t. kép
viselőház, hogy a mit Luksich Bódog képviselő 
úr kivan, az magából a dolog természetből foly: 
t. i. hogy a törvény visszaható erővel nem birhat. Én 
erre nézve külön intézkedést annál kevésbbé kívá
nok, mert a polgári perrendtartás alig foglal magá
ban egypármulhatlan szükséges intézkedést, mely 
az anyagi jogra vonatkozik. 

Simay Gergely: Bátor vagyok az előadott 
indítványra nézetemet röviden kifejteni. Azon in
dítványt minden esetre igen hetyesnek tartom már 
csak azért, nehogy későbben a bíróságok előtt 
kételyek maradjanak fen arra nézve, vannak-e 
a fenforgó törvényjavaslatnak oly részei, melyek 
magokban anyagi jogot is tartalmaznak ? Ilyen az 
örökösödésre vonatkozó része, mely be van hozva, 
de nem épen a fenálló törvények szövegezése 
szerint, mi csak téveszmékre adhatna alkalmat. 
Ajánlom az indítvány elfogadását. (Felkiáltások: 
Nem szükséges! Marjától értetik!) 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház az indítványt? 
(Felkiáltások; Nem Jogadjuk el!) 

Gajzágó S a l a m o n : Legjobb lenne ezt ha-
tározaíilag a j'egyzőkönyvben kimondani. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, nem ma
gában a törvényjavaslatban, hanem határozatilag 
a jegyzőkönyvben fog kimondatni. 

JuSth József: T. ház! Nézetem szerint 
nem lesz elég téve az indítványozó szándékának, 
ha mi csak jegyzőkönyvben mondjuk ezt ki. Az 
eljáró biró a kéjjviselőház határozata szerint nem 
itél; hanem azt egyenesen a törvényben kell ki
mondani, hogy ezen szabványoknak visszaható 
erejök nincs. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Van a jogtu
dománynak egy örökké fenállott elve; az, hogy a 
törvénynek visszaható ereje nincs. Ha magasabb 
állami szempontok kivánják, hogy eltérés történ
jék ezen elvtől, akkor azt a törvényben nyilvá
nosan ki szokták fejezni. Mondok példát: 1848-ban 
törvény hozatott, hogy azon vegyes házasságok, 
melyek az 1791. XXVI. törvényczikk ellenére 
nem kath. pap előtt köttettek, visszahatólag 1839-
től fogva, utólagosan érvényesíttetnek. Ezt a tör
vény Kifejezte. De átalánosságban azt mondani, 
hogy eme vagy ama törvénynek visszaható ereje 
nincs, nem szükséges, mert az magában értetik. 
Ennélfogva én, miután ezen záradéknak bevezetése 
a fent érintett elvet tenné kétessé, tehát ártana 
inkább, mint használna, nem tartom tanácsosnak, 
hogy ez a törvénybe bele tétessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem marad egyéb hátra, mint a 
kérdést szavazás által eldönteni. (Halljuk az in
dítványt!) 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Luksich 
Bódog indítványát.) 

BÓniS S á m u e l : Az indítványt érdemére 
nézve nem pártolnom nem lehet; hanem kérdem, 
kell-e minden egyes kérdésnél ily jogi alapelvet, 
mint a minő például az, hogy a törvénynek vissza
ható ereje nincs, beletenni a törvénybe ? Ha bele-
teszszük, az által csak gyengitjük a dolgot. 

L u k s i c h Bódog: Én ezen törvénykezési 
szabályzatot nem egyes kérdésnek tekintem, ha
nem tekintem oly szabályzatnak, mely az egész 
perrendtartást rendezni fogja, és e szerint én ezen 
elvet oly műben, minő ezen szabályzat, helyén 
látom, és azt annál kevésbbé tartom nélkülözhető-
nek, miután az anyagi jogra vonatkozó kérdések 
foglaltatnak benne. 

Elnök: Méltóztassanak fölkelni azok, a kik 
Luksich Bódog képviselő úr indítványát elfogadják. 
(Megtörténik.) Nem fogadtatott eb 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Csiky 
Sándor intiitcányátj: „A 21-dik bekezdés után 
mondassák ki határozottan, hogy az országbírói 
értekezlet által megalapított ideiglenes szabályok, 
a mennyiben alaki vagyis eljárási intézkedéseket 
tartalmaznak, egész terjedelmökben hatályon kí
vül tétetvén, eltöröltetnek, a mennyiben azonban 
azok anyagi tárgyakat érdekelnének, illető birói 
itélő székek, az ezen alapon az 1861-ki országgyű
lés feloszlatása óta illetők által eddig- folyamatba 
vett peres ügyekben ezek rendeleteit, a birtok
viszonyokban felmerülhető zavarok kikerülése vé
gett, ítéleteik alapjául venni köteleztetnek. Mon
dassák ki továbbá átalános szabályul, hogy az 
előforduló perköltségeket.mindenuemü peres ügyek
ben a vesztő felek, akár felperesek, akár alperesek 
legyenek, kivétel nélkül viselni tartoznak, és igy 
ezek megtérítésében bíróilag elmarasztalandók is 
legyenek. Mondassák ki végre, hogy valameny-
nyi alsó és felső bíróságok tagjai, az esküdt-szé
keket kivéve, mind polgári, mind büntető ügyekben 
kimondott ítéleteik ért felelősek lesznek azon eset
ben, ha ebbeli Ítéleteiket avagy végzéseiket,az ország 
világos törvényei ellenére, akár hitelesen igazolható 
megvesztegetés, akár kedvezés avagy gyűlöletből 
hozzák. Ezenfelelősségnek mi módon leendő életbe 
léptetése és igy azon bíróságoknak, melyek az e 
czélból indítható keresetben ítéletet mondani fel-
jogosittatnak, meghatározása, valamint a vétke
seknek találaadók ellen kimondandó büntetések 
mértéke és minősége iránt az igazságügyi ország -
lár még ezen törvényhozási időszak alatt külön 
törvényjavaslatnak a képviselőház elébeni terjesz
tésére köteleztetik." 

Csiky Sándor : Én a központi bizottság 
jelentésében a polgári házasságok kötéséről egy szó 
említést se látok téve, és tegnap mégis ez érdem-
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ben tétetvén itt indítvány, azt a ház kérdéses ha
tározata fenállása mellett is tárgyalta, sőt érdemi
leg el is döntötte. Ha ez ugyan ezen munkálat tár
gyalása közben megtörténhetett, a kérdéses hatá
rozat fenállása mellett is nem látom okát, miért ne 
lenne helyén a polgári törvénykezési rendtartás 
főbb irányelvei tárgyában beadott központi bi
zottság jelentésének vitatása körében az épen ezen 
főbb irányelvek sorába tartozó azon indítványom
nak is tanácskozás alá vétele, melynek minden 
pontjai a törvénykezési fóbb irányelvek kiegészítő 
részeit képezik. 

Ilyen jelesen az, hogy miután a miniszteri tör
vényjavaslat, ugy az erre alapított jogügyi bizott
ság, és az ezeket tárgyaló központi bizottság 
is, az ennek utána felállítandó ujabb alakú tör
vénykezési rendet javallják megalapittatni, mon
dassák határozottan ki, miként az ez előtt fenállott 
és az igazságszolgáltatásban annyi zavart és 
bonyodalmakat okozó országbírói értekezletbe 
foglalt ideiglenes szabályoknak alaki, vagyis 
eljárási része jövőre eltöröltetik, és igy csupán a 
most ezen alapon indított és folyamatban levő pe
rekre nézve marad ezekre vonatkozólag jövőre 
is érvényben. 

Ilyen továbbá az is, hogy jövőre ne ugy, mint 
eddig történt, miszerint tisztán a bíró önkényétől 
függött, vajon egyik vagy másik előtte folyó per
ben a vesztő fél által megfizettessenek-e vagy sem 
az okozott perbeli költségek? ezen birói önkény 
korlátolására nézve tehát mondassék határozottan 
ki, hogy ennekutána valamennyi perekben kivétel 
nélkül a vesztő fél leend kötelezett az okozott költ
ségeket viselni. Én ezen intézkedést az osztó igaz
sággal teljesen összehangzónak találom. 

Ilyen végre az, hogy a biró azon esetben, ha 
törvény ellenére akár polgári, akár fenyítő perekben 
bár mi oknál fogva ítél, ezen Ítéletéért felelősség
gel tartozzék. Ennek kimondását én a birói önkény 
korlátolása tekintetéből kikerülhetetlennek lenni 
tartom akkor, a midőn a törvényhozás ujabb tör
vénykezési rendet alkot, bár ha az idő rövidsége 
végett még ez is csak ideiglenes és nem végleges 
leend. Ezen intézkedés nem is uj, mert hisz ennek 
az 1840-ik évi XV. törvényczikk 2-dik s 11-dik 
fejezetében a 223-dik szakaszban is nyomát találom, 
melyben mulasztásáért a biró felelősség alá vonatni 
rendeltetik. 

Azt azonban, hogy ezen felelősség miként 
foganatosittassék ? mi legyen büntetése a törvény 
ellen kedvezés avagy gyűlöletből ítélő bírónak? 
külön törvényjavaslat által még ezen ülésszak 
alatt meghatározandónak tartom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Csiky Sándor 
képviselő úr indítványára nézve csaknem az a 
feleletem, a mi Luksich képviselő úréra volt: t. i. 

KÉPV. n. KÁPLÓ. 186% x. 

| átaláuos jogi elv, hogy „lex posterior derogat pri
ori" ; és az is, hogy annyiban derogál, a mennyi
ben attól eltérőleg intézkedik; ez tehát fölösleges. 

A mi pedig illeti a birói felelősséget: a birói 
felelősség elvben amúgy is állván, nem csak feles
leges, hanem miután a t. ház napirendre bizonyos 
határozott jogelveket tűzött ki, ez pedig azok közt 
fel nem találtatik, elegendő reá azt jegyeznem meg, 
mit Ghyczy Kálmán képviselő úr Luksich Bódog
nak tett, hogy az indítvány nincs napirenden. H a 
a biróságok rendezése előkerül, hozzá fogtmk 
szólani. 

A mi a perköltségeket illeti, arra ismét azt 
felelem, hogy maga is elismerte, miszerint az 
1840-diki váltótörvényekben, melyeket az ország
bírói értekezlet átaláuos perrendtartásul elfogadott, 
elvileg ki van mondva, hogy a perköltségeket a vesz
tes fél fizeti, és még csakugyan vannak perek, me
lyekben régi törvényeink szerint a perköltségek 
meg nem ítélhetők, mint az osztályos, becsületsér-
tési stb. 

Ezt igy mellékesen elintézni czélszerünek 
nem tartva, a módositványt nem pártolom. (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos előadó: A mi az indítvány 
első részét illeti, hogy t. i. az országbírói szabály
zatnak csak az anyagi jogra vonatkozó intézkedé
sei maradjanak érvényben : egyátalában el nem 
fogadhatom. Hisz vannak abban az alaki eljárást 
szabályzó intézkedések is,nevezetesen a csőd, úrbéri, 
bánya-, telekkönyvi eljárást szabályzó intézkedések 
stb., ennélfogva nem csak hogy el nem kell tö
rölni, de fen kell hagyni azokat. 

Csiky S á n d o r : Hisz nem az van indítvá
nyomban ! 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Engedelmet ké
rek, én ugy fogtam fel az indítványt, hogy az az 
országbírói szabályzatnak csak az anyagi jogokra 
vonatkozó részét kívánja föntartani; pedig nem 

"csak az anyagi jogokra vonatkozó intézkedések
nek kell fen maradniok, hanem az alaki részre 
vonatkozóknak is, a mennyiben a jelen törvény 
által változást nem szenvednek. (Helyeslés.) 

P a p M ó r : T. ház! Midőn a t. ház szept. 
24-kei határozatával a jogügyi bizottságot oda uta-
sitá, hogy a szőnyegen levő törvényjavaslat 
irányelveit kiemelve tegyen jelentést, meghagyását 
azzal indokoíá , mert ennek, mint egy rendszeres 
egészet képező műnek, szakaszonkinti tárgyalása 
czélszerütlen s a sietős életbe léptetés sziiksé-

I gességével összeegyeztethető nem volna. 
Én egy részről ezen határozat, más részről 

az átaláuos tárgyalás mellőzése folytán , és egy
szersmind a miatt , hogy ezen jelentésnek nem 
minden tétele, nem minden benne foglalt elv ol
vastatott fel, azon sajátságos helyzetbe jutottam, 
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hogy, noha legeló'bb írattam fel magam', mégis 
legutoljára juthatok szóhoz, és hogy magam ol
vassam fel a jász-kunokat közvetlenül érdeklő azon 
elvet, a mely is igy hangzik: „Nemállhat felada
tában a törvényhozó hatalomnak arra kényszeríte
ni a községi lakosokat, hogy olyan egyének 
közvetítése által nyerjenek igazságot, bármi cse
kély összeg erejéig i s , kik a bírói tiszt gyakorlá
sára talán nem képesek." 

Ezen, a jelentésben foglalt kimondott elvét a 
pénzügyi bizottságnak , előbb hallgatag mellőzve 
fogadta el a t. ház , majd nyíltan is hozzájárult, 
midőn eme tétel: „a községi bíráskodás békebiró-
sági minőségben álljon fel" felolvastatott. 

Azt gondolhatná az ember, hogy miután ez 
elv proelamálva lőn, ez következetesen végig vi
tetett a munkálaton, ez elmélettel öszhangzásba 
hozatott a gyakorlat. 

Azonban ellenkezőleg áll a dolog, a mint ez 
az I. fejezet 1. szakasza 3-ik pontjánál mindjárt 
kitűnik , mely igy szól: 

„A polgári ügyekben való bíráskodást első 
folyamodásiíag gyakorolják: 

„3 . Jászkun stb. kerületekben : 
„a) a városi bíró vagy helyettese; 
„b) a városi törvényszék ; 
,,c) a kerületi törvényszék.* 
Itt fel van ugyan emlitve a kerületi törvény

szék, ennek számára azonban, miután a dologi 
bíróságot határozatlan summáig a községek tör
vényszékei gyakorolják, épen semmi teendő sem 
maradt fel a polgári ügyekből, ha csak a protest. 
vá ló , batárvillongási s tagositási ritka peresete
ke t javára be nem számítjuk. 

Most méltóztassék a tisztelt ház megfontolni, 
hová és mivé lett ezen gyönyörű és igazságos 
irányelv szemben e szervezettel! és mivé lesz 
az igazságkiszolgáltatás, a községek széles ala
pú választási törvénye mellett akkor, midőn még 
sem a bírói qualificatio, sem a bírói függetlenség 
kimondva nincs! 

Mert hiszen mit jelent ez? ha nem visszalé
pést amaz elvtől. 

Mit jelent ez? ha nem azt, hogy a mit ugyan 
rosznak találtunk a megyékben, legyen az jó a ke
rületeknek. 

Mit jelent ez? ha nem azt , hogy az ország 
25 törvényszéket akar saját költségén istápolni a 
kerületek 25 községében, mit már most sem teljesít. 

Mit jelent ez ? ha nem a kerületi hatóság tel
jes absorbtioját a 25 község által; pedig ha nem 
municipalis jog is az igazságszolgáltatás, még ke-
vésbbé lehet községi autonómia. 

Mit jelent ez ? ha egyszersmind nem az 
egyenlőség megsértését — talán kedvünkért, hogy 
külön statust formálunk a statusban, melyre a kü

lön nemzetiségek mindig nagy készséggel hivat
koznak. 

Sőt többet mondok, t. ház : lehetnek esetek, 
melyekre a szervezet alapján, nincs megnevezve 
a b i ró , ki ítéljen azok felett a kerületekben, pél
dául akkor, ha valaki egy községet akar beperel
ni , vagy két községnek kell perelni egymással. 

Nehogy tehát e munkálat folytán még a je
lenleginél is abnormisabb helyzetbe jussunk, és 
elszigeteltségünk uj tápot nyerjen, méltóztassék 
kimondani, hogy a kerületek törvényszékének 
birói illetősége egyenlő más megyei törvényszé
kek illetőségével, a községek illetősége pedig 
megyékben a szolgabíró és esküdt által elítélendő' 
polgári keresetekre terjed ki. 

Ha van érdek, a miért az ember egyéni sza
badsága egy részéről a társadalom javára lemon
dott , személye után okvetlenül a vagyonbiztosság 
az első, mit viszonszolgálatul követelhet a sta
tustól. 

S e védelem szükségessége annál gyakrabban 
áll elő, minél előbb haladt egy nemzet a pol-
gárisodás utján, mert ezzel együtt az enyém és 
tied feletti kérdések mindig szűkebb demarcatio-
nalis vonalra szorulnak. 

E kiváló társadalmi érdekkel ismét a birói 
szervezetnek kell egyenlő lépést tartani , mert el
végre is az igazságkiszolgáltatás jósága mindig 
azon személyek értékével áll arányban , a kik a 
törvényeket végrehajtják. 

Az ez iránt támasztható igényeknek pedig az 
még csak minimuma, midőn az kívántatik , hogy 
azon egyén, ki hivatva van végrehajtani a törvé
nyeket , legalább ismerje a törvényeket. 

S átalában igen veszedelmes egy experimen
tum volna, ha valamely intézmény a tudatlanságot 
és ismeretet egyenlő factorul venné fel a dolgok 
intézésében, s nem kerülné vágyak ébresztését a 
népnél, melyek annak képességét jóval tulka-
ladjákJ 

A jász-kun községek első folyamodási tör
vényszékei azon előidőben keletkeztek, a midőn 
még a kerület felügyelete, ugy szólván gyámko
dása alatt állottak, s felettök a kapitányi székek 
fenállottak, midőn még a gazdaság csaknem 
egyedül a baromtenyésztésre szorítkozott, minden 
felosztott föld a fiuágat illette , s törvényük 24 rö
vid _ czikkecskéből állott, rnelytt apjától vagy 
anyjától hallva már gyermek korában megtanult, 
s a végrehajtás is egészen patriarchális jelleg
gel birt. 

Most azonban , miután privilegialis állásunk 
megszűnt, s a jász-kunok is a hazai köztörvények 
alá helyeztettek, a földmivelés, iparforgalom 
pedig egészen uj, addig ismeretlen alakot és ele
venséget adtak az életnek, a régi formákat ujak-
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kai kell felcserélni, olyanokkal, melyek az igaz
ságszolgáltatás és az uj élet igényeinek megfe
lelnek. 

Ennélfogva felkérem a t. házat, miszerint a 
ház asztalára tisztelettel letett következő módosit-
ványomat fogadja e l , a mely is igy szól: 

„Módosítást az I. fejezet 1-ső szakaszának 
3-ik pontja után. 

„4. Az első folyamodási biráskodást gyako
rolják a kerületekben : meghagyatván minden né
pesebb községnek , hogy törvényszékét a minisz
térium engedélye s a kerületi hatóságok meghall
gatása folytán megtarthassa: 

„a) a városi biró egy tanácsnok s jegyző
könyvvezetővel sommás szóbeli perekben; 

„b) a kerületi törvényszék, mint dologi biró-
ság a kerületek népessége és szétszórtságához 
képest több székhelyen/' 

Ezen szervezettel nem akarnám az egyes 
községek kezéből a telekkönyvet elvenni, hanem 
ebhez akkép alkalmaztatni, hogy mindenik község 
tartana egy előadót, ki a telekkönyvi bíróság ta
nácsában hetenkint vagy a'szükséghez képest meg
jelenne s községe ily ügyét referálná. 

Ha pedig e szerkezetet még további megfon
tolás tárgyává akarná a t. ház tenni, az esetben 
elfogadván az ebben rejlő elvet, méltóztassék rész
letezés s a munkálat szövegén átvitel végett az 
igazságügyi minisztériumot, avagy a jogi bizott
ságot ezzel megbízni, bármelyik esetben kérvén 
annak pártolását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Pap 
Mór indítványát.) 

Horváth Lajos előadó: Előttem szólott t. 
barátom szomorú rajzát adta a Jász-kun kerületek 
igazságszolgáltatási viszonyainak ; hanem méltóz
tassék megengedi, ezen a viszonyokat sem az igaz
ságügyminiszter, sem a jogügyi, sem a központi 
bizottság nem idézte elő. Mit tett a jogügyi bízott
ság egyetértőleg a miniszteri tervezettel?|Meghagyta 
a status quota Jász-kun kerületek törvénykezésére 
nézve. Hogy áll jelenben a Jász-kun kerületekben 
a törvénykezés ? Minden jász-kun városnak meg
van a maga polgári törvényszéke, mely a városi 
lakók minden viszonyaiban ítél, legyenek azok 
személyi keresetek vagy ingatlanokra vonatkozó 
jogok, vagy árva ügyek, sőt ítél és eljár még te
lekkönyvi ügyekben is , mert minden városi tör
vényszék egyszersmind telekkönyvi hatóság is. 
Ezektől a városi törvényszékek, sőt az appelláták 
a kerületi törvényszékekre vitettek. Csak itt tett a 
jogügyi bizottság a miniszterrel egyetértőleg vál
toztatást, t. i. elvette a kerületi törvényszékektől a 
másodbirósági hatáskört, azon elvnél fogva, hogy 
egyetlen ügynek sem lehet több birósága, mint 
három, mely elvet a t. ház is elfogadott. Ennél

fogva csak annyiban történt változtatás, a meny
nyiben megszűnik a jász-kunkerületi törvényszék 
appellatorium fórum lenni, különben marad min
denha status quoban. 

Valóban aggasztók azon viszonyok, melyeket 
az előttem szólott t. képviselő úr rajzolt, s én igen 
örülök, hogy alkalmat adott nekem annak kijelen
tésére, hogy nem csak a jász-kunoknál, hanem 
szerte az országban mindenütt vannak ilyen vi
szonyok. Biharnak és Bácsnak épen ugy egyetlen 
törvényszéke van, mint Torna megyének; van
nak megyék , hol egy városban , a városnak 
egy utczájában székel két egyenlő hatáskörű tör
vényszék. Mindezek olyan bajok, melyeknek 
megszüntetésére nem érzé magát sem a miniszter, 
sem a jogügyi, sem a központi bizottság jelenleg 
hivatva, mert ezek az első biróság szervezési kér
désével vannak kapcsolatban. Adja az Isten, hogy 
vagy még ezen, vagy a mennyiben ez lehetetlen, 
a jövő országgyűlésen első teendője legyen a tör
vényhozásnak az, hogy az első bíróságok szerve
zését véglegesen megállapítsa; akkor elég lesz té
ve a Jász-kun kerületek kívánalmainak ; most azon
ban lehetetlen volna jogi igényeiket kielégíteni, 
mert akkor ép azon joggal követelhetné ezt a nagy 
Bihar és Bács megye, s mind azon városok, me
lyek a törvényszék költségeit elviselni alig képe
sek. (Helyeslés.) 

SipOS Orbán: T. ház! Nem szólaltam volna 
fel ezen kérdésben, mert azokat az elveket, a me
lyeket Pap Mór képviselő úr felhozott, más in
dokokból nagy részben én is helyeslem, ha a jász-
kunoknál levő igazságszolgáltatási viszonyokat 
oly kiáltó színben nem tüntette volna fel. En gya
korlatból épen ugy tudhatom, mint ő, hogy a 
jász-kunságiigazságszolgáltatás a többi megyéknél 
sem jobb, sem roszabb. Ugyanazon biztosítékok, a 
melyek más törvényszékeknél megkívántatnak, 
azok a Jász-kun kerület minden községében felta
lálhatók. 

P a p Mór : Nem is állítottam azt! 
SipOS Orbán : Az országbírói értekezlet két 

törvénytudónak alkalmazását tette kötelességévé a 
rendezett tanácsoknak, ezt a kerület végre is 
hajtotta. 

Nem akarok tovább menni e tárgyban; egy 
szóval kijelentem, hogy a jászkunoknál a törvény
kezés sem jobb, sem roszabb, mint másutt. Én a 
községi törvénykezés megszüntetését egészen más 
indokból látom szükségesnek; de nem itt, nem e 
helyen,' nem ez időben ; (Helyeslés) hanem igenis 
azért, mert vannak sok községek, melyek egy jól 
rendezett törvényszék kiadásait fedezni nem képe
sek. Vannak 1500 lakossal biró községek, melyek, 
ha pótadó vagy más forrásokból országosan nem 
segittetnek, nem képesek kiadásaikat fedezni; és 

26* 
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azon indokból, hogy az ország ne tartson 25 tör
vényszéket, hanem tartson egyet vagy hármat, 
ez indokból pártolnám s pártolni fogom annak 
idejében Pap Mór indítványát; de most, miután 
hajlandó vagyok hinni, hogy ez csak ideiglenes 
intézkedés, ezt nem tehetem. 1861-ben áttétetvén 
a telekkönyv a községekhez, ha ezt most visszaván
doroltatjuk három törvényszékhez és a végleges 
szervezés alkalmával újra másként intézkedünk, 
ez a legnagyobb zavarokat fogja okozni. (Igaz !) 
E művet tehát csak ideiglenesnek tekintvén, kérem 
a t. házat, hogy a jogügyi bizottság véleményét 
fogadja el. -

P a p M ó r : Csak azon insinuatio ellen aka
rok felszólalni. . . . (Felkiáltások: Nem lehet kétszer 
szólani!) 

Csiky Sándor : Az alapszabályok értelmé
ben, mint indítványtevőnek , végszóhoz jogom van. 
(Nagy zaj. Elénk felkiáltások: Szavazzunk !) 

E l n ö k : A képviselő úr indítványa következ
tében Horváth Lajos előadó úr előadta, hogy az 
indítvány elfogadása legalább most felesleges, és 
én ugy vettem ki, hogy a t. ház ebbe belenyugo
dott. (Helyeslés.) 

Medán Endre képviselő úr kíván szólani. 
Medán E n d r e : Szerény véleményem szerint 

a központi bizottság a tárgyalás alatt levő perrend
tartásnak nem minden irányelve felett monda ki 
véleményét; a felek képviseltetésére nézve semmi 
nézetet nem nyilvánított ; én pedig a felek képvi-
teltetésére vonatkozó szabályokat is irányelveknek 
sekintem ; s a mennyiben ezen szabályokban foglalt 
egyik intézkedést a felekre nézve terhesnek tartom, 
e tekintetben bátor vagyok felszólalni. Az igazság-
ügyminiszter úr két nevezetes jogi nézetet nyil
vánított. Egyiket az uzsoratörvény tárgyalása al
kalmával, midőn azt monda, hogy az államnak 
nem áll jogában az ország jogképes polgárai felett 
gyámkodni. A jelen perrendtartás tárgyalása al
kalmává pedig azt monda: ,,Ne fogadjunk el a jelen 
perrendtartás tárgyalásakor oly nézeteket, melyek
nek elfogadására a rendszeres perrendtartás tár
gyalása alkalmával nem számithatui." Én is helye
seknek tartom ezen nézeteket, s azért roszalom e per
rendtartásnak azon szabályát, hogy ha a felek nem 
ügyvédek, önmagokat nem képviselhetik: mert ezen 
intézkedés ellenkezik a fenebbi nézetekkel; mert 
ezt olyannak tartom, mint a mely a perlekedőkre 
nézve nagyon terhes és a törvénykezést nem segi-
tendi elő. T. ház, a magyar törvényekben nem gyö
kerezik az, hogy a peres fél, ha magát a védelemre 
képesnek érzi, ne védhesse magát. Mi ok van arra, 
hogy a feleket ezen jogtól megfoszszuk ? Semmi : 
mert ez által csak ok nélküli költségekbe keverjük 
a feleket. Én tehát azt óhajtom, hogy ezen szabály 
módosítást szenvedjen, mégpedig ugy, hogy a fe

lek esak akkor képviseltessék magokat ügyvéd 
által, ha a védelemre nem képesek. Erre nézve a 
következő módositványt vagyok bátor előterjesz
teni, s ajánlom azt a tisztelt ház magas figyel
mébe pártolás végett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Medán 
Endre módositványát): ,,Módositvány a perrendtar
tás III . fejezete 85-dik szakaszához. A b) pont ezen 
szavai ,,ha maga a fél nem ügyvéd" hagyassanak 
ki, és ezek helyett tétessenek ezen szavak: „ha a fél 
magát védeni nem képes." 

Horváth Lajos előadó: T. ház! Medán 
Endre úr azt adja elő, hogy a jogügyi bizottság 
némely jogi elveket nem jelölt ki. Én azt hiszem, 
t. ház, hogy a ház a folyó évi szeptember 21 . tartott 
ülésében hozott határozatával a jogügyi bizottsá
got bízta meg annak megítélésével, hogy mely 
irányelveket jelöljön ki a tanácskozás alapjaiul. 
A képviselő úr által fölemlített elv nem a mű irány
elve, hanem a tudomány elve, ilyet nem 13, 14, 
hanem 300-at lehetett volna a t. ház elé terjesz
teni, és ez nem lett volna egyéb, mint magának a 
polgári perrendtartásnak tárgyalása, pedig ép ezt 
akarta kikerülni a tisztelt ház. Egyébiránt a jogügyi 
bizottság által összeállított munkálat 85-dik sza
kasza nem vág össze a képviselő úr által beadott 
módositványnyal. A jogügyi bizottság munká
latának 85-dik szakasza ekkép szól. (Olvassa): 
,,Azon esetek, melyekben a félnek magát kép
viseltetni kell, a következők: a) megbízott által a 
sommás eljárásban, ha a tárgyalást érthető előadási 
képesség hiánya vagy ismételt illetlen viselet által 
meghiusítja." 

A sommás eljárásban tehát nem kell a félnek 
magát ügyvéd által képviseltetnie, hanem csak 
megbízott által, és így is csak azon esetben, ha 
vagy előadási képesség hiánya, vagy ismételt illet
len viselet által az eljárást meghiusítja. 

A szakasz 2-dik pontja így hangzik. (Ol
vassa): ,.b) ügyvéd által a rendes eljárásban, mely 
alatt a jegyzőkönyvi tárgyalás is értetik, ha maga 
a fél nem ügyvéd." Itt csupán akkor kívántatik 
ügyvédi képviselet, mikor a peres tárgyak oly mi
nőségűek, hogy a fél saját érdekeit személye
sen kellőleg nem képviselheti. És ez igy van jól, 
épen a félnek érdekében; de meg, ha be akarjuk 
hozni a szóbeli eljárást, minthogy a szóbeli eljárás 
mellett tisztán csak ügyvédi képviselet képzelhető, 
már most elő kell késziteni azt az állapotot, mely 
megfelel azon állapotnak, melyre akkor lesz szük
ségünk. Megvolt az ügyvédi képviselet elve ed
digi eljárásunkban is, és igy volt ez az osztrák pol
gári törvéaykezés eljárási idején is : a rendes eljárás
nál mindig ügyvédi képviselet kívántatott. 

Medán Endre: A jogügyi és a központi bizott
ság előadója Horváth Lajos urnák észlelése vélemé-
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nyemszer in t meg nem állhat: mert közönségesen 
tudva van, hogy a törvényszéki birák nagyobb 
része nem áll ügyvédekből; méltányosan tehát 
nem lehet több qualitást kívánni a peres felektől, 
mint a bíráktól, és nem lehet a védelemre képes 
feleket önvédelmektől megfosztani, csupán azért, 
mert nem ügyvédek. 

O l g y a y La jOS : A személyes joggyakorla
tot jövőben megszorítani nem lehet, mint azt a 
szükség kívánja; itt a személyes jog gyakorlata az 
olyanokra nézve, kik tökéletesen értik a törvényt, 
tökéletesen képeseknek hiszik magokat arra, hogy 
magok ügyeit védelmezhessék, ezekre itt a szemé
lyesjog gyakorlata megszorittatik. Én ennek szük
séget nem látom ; és miután szükségét nem látom, a 
háznak türelmével visszaélni nem akarván, csupán 
egyetlen egy érvet, melyet az osztályülésben hallot
tam, akarok fölemliteni. E szakasznak más czélja 
nem lehet, mint talán az, hogy a zug-ügyvédség 
kerültessék el. A zug-ügyvédség elkerülése nézetem 
szerint is igen fontos. Itt az mondatik, hogy a ki 
az ügyvédséget le nem tette, az más helyett nem 
dolgozhatik és mást nem is képviselhet. Ezt értem; 
de hogy a zug-ügyvédségtől el lehetne tiltani vala
kit olyképen, hogy személyes jogát se gyakorol
hassa a maga ügyében, azt nem foghatom íöl. 
Kérem ennélfogva a t. házat, ne méltóztassék 
megakadályozni az illetők személyes jogának gya
korlatát. (Helyeslés) 

SomOSSy IgnáCZ: Bátor vagyok a t. ház 
figyelmét felhivni arra, hogy a munkálkodásban 
igen nagy zavart fog okozni az, ha így a 85-dik 
szakaszt veszszük tárgyalás alá az első szakasz 
tárgyalása közben. Ezen egész előterjesztés olyan, 
melyről sem azt nem lehet mondani, hogy helyes, 
sem azt , hogy nem helyes, csak azt mondhatjuk, 
hogy ezen kérdés tárgyaltatni fog a 85-dik sza
kasz felvétele alkalmával. (Helyeslés) 

E l n ö k : A kérdés véleményem szerint az, va
jon a Medán képviselő úr álta! előadottak az el
döntendő elvi kérdések közé tartoznak-e vagy 
nem? 

Vadnay LajOS: Somossy Ignácz t. barátom
nak eló'adásábau nem nyughatom meg egészen, 
mert ez oda vezetne, hogy miután a fő irányelvek 
ezen törvényjavaslatra nézve el lesznek döntve, 
akkor a törvényjavaslatot szakaszonkint fel le
hetne venni. H a mi ezt felveszszük, akkor a jelen
legi munka hasztalan, és akkor hasztalanul utasít
tatott a bizottság oda, hogy a munkálat fő irány
elveit jelölje ki. De itt kimondatott, hogy miután 
ezen munkálatnak szakaszonkinti tárgyalása nem 
czélszerü, szükséges azt más mód szerint tárgyalni, 
és pedig ugy, a mint másutt is szokás: az irányelvek 
kitűzése után azt en bloc elfogadni. Miután tehát az 
irányelveket elfogadtuk, csak az lesz hátra, hogy a 

munkálatnak sajtóhibáit kijavítsuk és azt egészben 
elfogadjuk. De mihelyt szakaszonkinti tárgyalásába 
bele megyünk, egész eddigi munkánk haszontalan 
volt. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! Ugy hiszem, 
ez mindenesetre elvi kérdés, a mennyiben a sze
mélyes jog gyakorlatának megszorításáról van 
szó, és pedig megszorításáról azon jognak, mely 
eddigi országos törvényeink szerint nem volt meg
szorítva. Eddigi magyar törvényeink értelmében 
szabad volt a félnek magát képviselni, ha képes
séget érzett magában, és nem volt szüksége ügy
védre. Most pedig az terveztetik, hogy jövőre el* 
vétessék a jog mindenkitől, a ki nem ügyvéd, és 
mindenki kénytelen legyen ügyvédet alkalmazni 
akkor is, ba magát védhetné. Ez tehát nem fölös
leges, és minden esetre meg kell vitatni. Én pedig 
kérem a t. házat, ne méltóztassanak abba bele
egyezni, hogy ezen jog megszorittassék, hanem 
hagyjuk fen a jogot ugy, a mint eddigi törvényeink 
szerint fenállott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérdés felett tehát szavazni 
kell. Méltóztassanak azok, kik Medán Endre kép
viselő úr indítványát elfogadják, felállani. (Meg
történik.) Nem fogadtatott el. 

Az elvi kérdések tárgyalása be levén fejezve, 
következik az egész munkálatnak fölolvasása. 

Horváth Lajos előadó : T. ház! Mielőtt a 
polgári törvénykezési rendtartás szakaszonkint fel
olvastatnék s elfogadtatnék, van szerencsém a 
központi bizottság részéről előadni, hogy a bizott
sági munkálat azon szakaszain felül, melyekre 
nézve maga a jogügyi bizottság kiigazításokat 
hozott javaslatba folyó év és hó 4-kén kelt jelen
tésében, még némely szakaszok kiigazítást igé
nyelnek, t. i .: 

Az 1-ső szakasz 3-dik pontjából e szavak: „és 
nagy-kíkindai" kitörlendó'k; a 3-dik pont után 
pedig következő uj pont j ő : 

„4. A kikindai kerületben : 
Ma) a kerületi főbiró vagy helyettese; 
,,b) a kerületi törvényszék;" 
Ezen igazítás folytán a 4. pont lesz 5-dik pont. 
A 3-dik szakasz b) pontja végére beigtatau-

dók e szavak: „ az ottani viszonyoknak megfelelő 
szervezettel." 

Az 5-dik szakasz harmadik bekezdése kitör-
lendő. 

A 18-dik szakasz harmadik bekezdésének má
sodik sorában e szó u tán : „hajdukerületi", e sza
vak igtatandók be : „s a szepesi XVI" . Ugyanazon 
sorban ezen szó u tán : „városi", e szavak igtattas-
sanak b e : „a kikindai kerületre nézve a kerületi 
törvényszék." 

A 25-dik szakasz végére e szavak jőnek: „a 
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felebbvitel azonban az ezen törvényben kijelölt 
biróságokhoz történik.a 

A 227-dik szakasz vég pontja e szótól kezdve : 
„Ha", végig kimarad. 

A 345-dik szakasz a) pontjából e szavak: 
„avagy igazolási kérelemmel", kitörlendők; az e) 
pont végére pedig e szavak igtattassanak be : „ille
tőleg- le nem tétetett." 

A 375-dik szakasz végső bekezdésében elő
forduló ezen szavak: „a marasztalt félnek semmi
nemű kifogása nem", a következő szavakkal cse
réltessenek fel: wcsak az igazolási kérelem be
adása (314. § )« 

A 446-dik szakasz b) pontja egészen kimarad, 
s helyébe a következő uj b) pont jő : „b)az eladott 
jószágot terhelő utolsó 2 évi közadó s illetékhátra
lék és községi adó," 

Ezeket kéri felvétetni a központi bizottság a 
munkálat szövegébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt felolvastatnék a törvényke
zési rendtartás, a népnevelés tárgyában kiküldött 
bizottság t. tagjait kérem, ülés után méltóztassanak 
itt maradni. Egyszersmind kérem a pénzügyi bi
zottság t. tagjait, hogy délután 4 órakor méltóz
tassanak megjelenni. 

G h y c z y K á l m á n : A ház-szabályozási bi
zottság is délután 4 órakor kéretik megjelenni. 

E l n ö k (elhagyja az elnöki széket s azt Gajzágó 
Salamon foglalja el.) 

Bujanovics Sándor és Mihályi Péter 
j e g y z ő k (fölváltva olvassák a polgári perrendtar
tásról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : A polgári perrendtartásról szóló tör
vényjavaslat, azon szakaszokon kivül — értem a 
végrehajtásra vonatkozó szakaszokat — melyeket 
a t. ház a központi bizottsághoz ujabb jelentéstétel 
végett utasított, szakaszonkint fölolvastatván, azon 
kérdést intézem a t. házhoz, elfogadja-e azt sza
kaszonkint vagy nem? {Atalánosfölkiáltás:Egyhan
gúlag elfogadjuk!) A t. ház elfogadja. 

Az e törvényjavaslat fölötti végső szavazás a 
holnaputáni ülés napirendjére tűzetik ki. Ugyan 
ekkor fogia a központi bizottság a hozzá utasított 
szakaszokra nézve jelentését előterjeszteni, és mi
után e szakaszok az egész műnek csekély részét 
képezik, a t . ház beleegyezésével ezeket is beleértve, 
az egész műre fog holnapután a szavazás végbe
menni. (Helyeslés.) 

Holnap ülés nem tartatván, kérem a nemze
tiségi bizottság t. tagjait, méltóztassanak holnap 
d. e. 10 órakor a szokott helyiségbeu megjelenni. 

A holnaputáni ülés napirendjén levő tárgyak 
a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat 
végső megszavazása és a rablók által veszélyezte
tett közbiztosság helyreállítása tekintetéből kívánt 
póthitelre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor 




