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A fenforgó esetben kizáróan arról van szó, hogy az elitéltet
bizonyos munka teljesítésére kényszeritik a nélkül, hogy személyes
szabadságát — a mennyiben a személyes cselekvésre való kényszerítéstől eltekintünk — korlátolnák. E fenyítés leggyakoribb
alakja ennélfogva a szabadban vagy elzárt helyiségekben való csoportos munka (erdő- vagy községi-munka), esetleg szabad munkásokkal együtt és — a mire különös suly fektetendő — az éj idejére
való elbocsátás mellett. Ha Lammascb ') a börtön és a kényszermunka szembeállításakor ez utóbbi tekintetében azt mondja, hogy
a fenyítő intézetben való hosszabb idejű elzárásnak kell megelőznie, mert ez a fogalom feltétele, akkor az általa fölvetett alternatíva
tulajdonképen az, hogy van szabadságbüntetés kényszermunkával, mint kiegészítő büntetéssel és olyan, melynél a kényszermunka hiányzik. Miután azonban tisztán emberi, de épenúgy t á r sadalmi-politikai és fegyelmi tekintetekből alig van veszélyesebb
valami, a tűrt vagy kikényszeritett semmittevésnél csak némiképen
jelentékeny tartamu szabadságbiintetés ideje alatt, Lammasch szerint az e két fenyítő eszköz közti lényeges kiilömbség minimumra
csökken 2 ), arra t. i , vájjon a munkára való szokás és képesség
fentartása vagy fejlesztése első vagy másodrendű czél legyen-e
(kényszermunka-börtönbüntetés).
Ezzel szemben itt csak az elzárás nélkül való kényszermun*) A tudós szerző ur szives volt nekünk á t e n g e d n i a m a véleményének
német eredetijét, melyet a nemzetközi büntetőjogi egyesület berni közgyüése elé f o g terjeszteni és igy j u t o t t u n k a m a szerencsés helyzetbe, hogy e
nagyfontosságú és actualis reformkérdésről először közölhetünk hazai véleményt.
Szerk.
») „ ü b e r Zweck u n d Mittel d. S t r a f e " (Ztschr. f. d. g. Strafw. IX. 422. 1.)
2
) «Hinsichtlich der zu gemeinsamer Arbeit Zugelassenen würde sich
der Strafvollzug somit demjenigen der Zwangsarbeit nähern.»
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káról akarunk szólni, ill. arról, hogy e fenyítő eszköz mennyire
alkalmas a rövididejű szabadságbüntetés pótlására E tekintetben a
kényszermunka különállást igényel ama reformjavaslatok keretében, melyeket ama fenyítő eszköz kiküszöbölésére hoztak szóba, a
mely eszköz elrettentő hatását már elvesztette és a bűnösöket inkább neveli, mint elnyomja. Eltérően a büntetés
végrehajtásának
felfüggesztésétől3)
és a békekezességtől, a kényszermunka
büntetés
akar tenni és kell is, hogy az legyen. Nem a büntetés surroga-tumaként, hanem mint fenyítő eszköznek kell, hogy a rövid idejű szabadságbüntetés helyében érvényesüljön. Ha Hippel (Geri chtssaal
XLIII. k. 116 1.) a „feltételes elitélés"-ben büntetést lát, úgy annak
mellékes hatásait (az elitélt hírnevére és társadalmi állására), összezavarja annak tulajdonképeni lényegével, mely épen valamely fenyítő rossznak feltételes elengedésében vagy — a béke kezességnél
— valamely feloldd föltételben rejlik. Nem a büntetés felfüggesztése, hanem a büntetési igénynek feltételessé tétele, a határidőnek
lefolyása ujabb elitélés nélkül, az irányadó. 4) A békekezesség az
esetleg behajtandó pénzbüntetés biztosítására követelt reális biztosítás lévén, nem képez büntető intézkedést és Aschrott 5), a ki a
békekezességnek oly jelleget tulajdonit, amilyennel szerinte a feltételes
büntetést kimondó Ítélet nem bir, arra a következtetésre kénytelen
jutni, hogy a kisebb bajjal való fenyegetés súlyosabb hatással
járna.
E büntetési surrogatumok lényegéhez tartozik mindig (bizonyos körülmények közt) az első gonosztett büntetlensége, mig
egyúttal a másodszori vétség súlyosabb leszámítás alá .jut és az
egyik cselekménynek előre megállapított büntető következményének egyúttal a későbbi jogsértések közös megtorlásául kell szolgálnia. Miután azon esetekben, melyek számára e büntetési surrogatumok első sorban megállapitvák, tulajdonképen nem kell büntetni : felesleges minden elmélkedés e büntető rossznak minőségéről
és a büntetés végrehajtásának módjáról, a mely kérdések a kénys
) A „feltételes elítélés" épen olyan általános, mint logikaiatlan elnevezés helyébe még nem találtak megfelelőbbet. Az Aschro'tt a j á n l o t t a
«Ítélet, feltételes büntetéssel», nem fejezi ki azt, hogy a büntetés bizonyos
idő leteltével megszűnik. M»rt a megszabott büutetés végrehajthatósága,
mint Schütze ismert élességével hangsúlyozza, egyidejűleg feltételes és időbeli határhoz kötött (befristet). Talán a nyelvérzék k u t a t o t t hamis irányban.
Nem a felfüggesztő feltételekhez kötött büntetést, hanem a feloldó íeltetelekhez kötött büntetlenséget kell kifejezésre j u t t a t n i . A „condammation
conditionnelle": békekezesség a jövőben való jó magaviseletre, szabadságbüntetéssel való fenyegetés mellett.
*) Helyesen mondja Kirchenheim (G. S. XLIII. k. 65. 1.): «Es kann
einem Zweifel nicht unterworfen sein, dass begrifflich die Befristung des
Strafvollzugs eine Begnadigung.»
5
) Ersatz kurzzeitigen Freiheitsstrafen, 51 1.: „Der Veruvtheilte bleibt
(bei Auferlegung der Friedensbürgschaft) nicht straffrei, es wird nicht nur
gegen ihn eine Freiheitsstrafe erkannt, die ihm allerdings unter gewissen
Umständen erlassen wird, sondern er hat sofort zur Aufbringung der Friedenbürgschaft eine Snmme aus seinem Vermögen auszuscheiden oder anderweitig, etwa durch Verschaffung von Bürgen, herbeizubringen."
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szermunkánál, mint pótló büntetésnél elkerülhetetlenül felmerülnek.
Ennél nem fenyegetésről van szó, melyet egy régóta kipróbált fenyitő
eszköz alakjában valósítanak meg az esetre, ha a biinös újból vétkezik, ellenb en következés nélkül marad, ha bizonyos időn belül nem
követel ujabb törvénysértést. Itt közvetlen büntetésről van szó, eddigelé még meg nem szokott alakban. E szempontból nézve a kérdést,
a kényszermunka, mint a rövididejű szabadságbüntetés pótló eszköze ellen, első aggodalom gyanánt e büntetési nem korlátolt alkalmazhatása merül föl. A tettes különös hivatásához vagy épen
egyéniségéhez simuló munkát sem kikényszeríteni, sem államilag
értékesíteni nem lehet, legkevésbé pedig ellenőrizni. Tartalmilag
tehát e fenyitő eszköznek az emberi tevékenység legprimitívebb
módjára — a különböző alakú napszámos munkára — kell majd
szorítkoznia. De ez alakban sem lesz alkalmazhatása általános. Azt,
a mit magasabb műveltségnél a kiképzés végez, azt a mindennapi
kézi munkánál a gyakorlat, a t r a i n i n g pótolja. Napszámos munkát
pedig csak napszámosok végezhetnek.
Személyes büntetésnek is nehezen képzelhető a kényszermunka.
Nehéz megvonni a határvonalat a munkakónyszer emberségtelen,
sőt kegyetlen végrehajtása és ezen fenyitő eszköz oly szervezése
közt, mely a legalsóbb rendű becsületes, hivatásos munka fáradságait meghaladná. Ha valahol, úgy itt vagyunk kitéve egyrészt igen
nagy szigornak, másrészt annak, hogy fölötte kellemetlen összehasonlításokat fognak tenni a bérmunkás általános helyzetével —
s e két szírt nagyon megfogja nehezíteni a büntetés végrehajtásé-,
nak gyakorlati megvalósítását.
A kényszermunkával csakis a vagyonjogi személyiséget lehet
sújtani, a physikait vagy erkölcsit nem. Azért a kényszermunka
csak napszámosoknak való és csak mint vagyoni büntetés alkalmazható. Más szóval : az elzárás nélkül való kényszermunka nem
pótolja a szabadságbüntetést,
hanem csak a behajthatatlanná
vált
pénzbüntetést. Csak közvetve értékesithető, mint a rövid idejű szabadságbüntetés pótlása.
Minél kisebb azonban alkalmazhatóságának köre, annál nagyobb az értéke. Kétségtelen, hogy a csekély kihágás miatt pénzbüntetésre itélt vagyontalan munkásnak több igénye vau arra,
hogy a szabadságbüntetés hátrányaitól megóvják, mint annak, a k i t
szabadságbüntetésre Ítéltek. A szükségképen kétszeres átváltoztatás
behajthatatlan pénzbüntetésből pótló szabadságbüntetésre, ebből
feltételes és esetleg végre nem hajtandó büntetésre, — mint olyan,
mely egyenesen a pénzbüntetés alól való kibúvásra indítana —
gyakorlatilag nem volna ajánlható. 6 ) Másrészről azonban a munkás
egyéni viszonyainak tekintetbevótelével és a részletfizetés rendszerének a kényszermunkára átvitelének segélyével kikerülhető az
elitéltnek a megszokott kereseti- és életviszonyaiból való kiraga6
) Ezen következtetésre j u t Schütze (Alig. österr. Gericlitszeitung,
1890. 2. sz.), ámbár nem zárkózik el annak aggodalmaesága elől sem.
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dása, a mely körülmény a rövid idejű szabadságbüntetést gazdasági
szempontból is veszélyesnek tünteti föl. Az erkölcsi megrontás
veszélye amúgy is csak a munkanélküli órákban, különösen az
éjjeli együttes elzárásnál válik érezhetővé, a mely utóbbi a gondos
felügyeletet lehetetlenné teszi. Ehhez járul, hogy a kényszermunka
(erdő- vagy községi-munka) „szabad" munkások társaságában is
elvégezhető. Ez előnyökben rejlik az elzárás nélkül való kényszermunka jövője, s ezeknek köszönheti, hogy az elmélet annyi férfia
támogatja 7 ) s hogy a legújabb olasz törvényhozás is életbeléptette 8 ). Mindenesetre azonban azon szerep, a m e l y neki a biint-tési
rendszer reformjára vonatkozó javaslatokban jutott, fordított viszonyban áll elvi megtámadhatatlanságával és gyakorlati czélszerttségével. A béke kezességnek — mint az u. n. feltételes ítéletnek a pénzbüntetés terén analogonjának — behozatalára nincs komoly szükség. A belga törvényhozás „condamnatiou eonditionnelle"-jének a
continentalis gyakorlatban kell majd még érvényesülnie. Vitatkozhatni arról, vájjon épen úgy kifejezésre j u t t a t j a - e az általános
megelőzés jellegét, mint a speciális praeventioét, vájjon nem buzdit-e jobban az első törvényszegésre, sem mint visszatart a másodiktól. Mindenesetre kisértetbe hozza a sértetc felet, hogy önsegély
utján szerezze magának azt az elégtételt, melyet a törvény tőle
megtagad és a melyért mindenesetre csak „feltételesen" volna bűnösnek kimondható. E kifogások egyike sem hozható föl a kényszermunka, mint a behajthatatlan pénzbüntetés pótlója ellen. A
helyettesítő szabadságbüntetés mai rendszere természetellenes módon gátolja a pénzbüntetés terjedő képességét, melynek a helyes
alapon nyugvó reformmozgalom tágabb tért akar hódítani az által,
hogy az egyéni viszonyokhoz való alkalmazkodását is lehetővé
teszi, a mi a mai rendszernél, a mely a büntetés korábbi magánjogi jellegének történelmi maradványa, teljesen ki
an zárva. A
behajthatatlan pénzbüntetés ledolgozásával egyúttal megszűnnék
ama nagy társadalmi igazságtalanság, hogy a rövid idejű szabadságbüntetések gazdasági és erkölcsi hátrányainak épen ama t á r s a dalmi osztályt teszik ki, a melynek velük szemben a legkisebb
ellenálló képessége van.
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A sátoralja-njhelyi kir. tö: vényszék: Hatóság elleni erőszak b ü n t e t t e
és sikkasztás vétsége miatt vádolt L. Bertalan és társa elleni bűnügyben

') Lammasch, Liszt, Jagemann, Aschrott. Tartózkodóan : Schütze. r<. nn
idézett értekezésében.
8
) A 19. §. értelmében az elzárás vagy fogház helyébe, melylyé a beh a j t h a t a t l a n pénzbüntetés átváftoztatandó volna, az elitélt indítványára az.
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i t é l t : L. Bertalan I. rendű, B. Julianna II. rendű vádlottakat a BTK. 165.
§-ában meghatározott hatóság elleni erőszak bűntettében és a BTK. 359.
§-a szerint minősülő sikkasztás vétségében bűnösöknek m o n d j a ki s ezért a
BTK. 104. §-ának figyelembe vételével a m. kir, Curia ítéletében liszabott
büntetések, beszámításával, L. Bertalan I. rendű vádlottat a BTK. 72., 96., 99.,
165-, 340., 341., 359. és 374. §-ai alapján összbüntetésül bárom évi és két havi
börtönre s 8 évi hivatalvesztésre, B. Julianna II. rendű vádlottat a BTK. 96,
165.. 359.. 374. és 169. §-ai alapján összbüntetésül két évi börtönre és négy
évi hivatalvesztésre itéli. (1889. nov. 14. 4544. sz.)
A budapesti kir. itéló tábla : B. Juliannát a BTK. 359. §-a alapján ellene emelt vád alól felmenti, a kir. cnriai Ítéletnek azt a részét, a mely az
I. Bertalan és B. Julianna szabadságvesztés-büntetésének meghatározását
tartalmazza, hatályon kivűl helyezi a L. Bortalant az emiitett curiai Ítélet
szerint meghatározott lopásban való részességért és bűnpártolás vétségeért»
valamint a jelen Ítélet t á r g y á t képező hatóság elleni erőszak bűntettéért
és sikkasztásnak tekintendő vétségért a BTK. 72., 96., 99., 105., 165., 340.,
359. és 374. §-ai alapján összbüntetésül négy évi börtönre s a jelen Ítélet
t á r g y á t képező cselekményei után a BTK. 169. és 359. §-ai alapján 8 évi
hivatalvesztésre, B. Juliannát pedig a felhitt kir. curiai Ítélet szerint meghatározott hatóság elleni erőszak b ű n t e t t é é r t és bűnpártolás vétségéért,
valamint a most itélés tárgyát képező hatóság elleni erőszak bűntettéért a
BTK. 96., 99., 104. 165. és 374. §-ai alapján összbüntetésül 2 évi s 3 havi
börtönre itéli s csupán csak a mostani itélet t á r g y á t képező cselekményeért
a 169. §. alapján kimondottnak tekintett hivatalvesztés-büntetés t a r t a m á t
6 évre felemeli. Ezzel a változtatással a kir. törvényszék Ítélete helyben
hagyatik.
Indokok : L. Bertalan ellen eszközölték azt a végrehajtást, a melylyel
az árverés idején meg nem levő és más tárgygyal sem helyettesített szekrényt a napló 1. szám alatti adatok szerint szabályszerűen zár alá vették.
Az emiitett szekrény L. Bertalané volt, mert rá más igényt nem támasztott.
L. Bertalan beismerte, hogy az 5 f r t r a becsült szekrényt ő adta el és hogy
az azért bevett pénzzel adósságát ő fizette. Ezeknél fogva B. Julianna fel
volt mentendő a 359. §. alapján ellene emelt vád a l ó l ; helyben volt azonban
hagyandó az elsőbirósági Ítéletnek az L. Bertalan bűnösségét a 359. §. ezerint kimondó része, mert a napló 1. a. adatokkal és a dolog természetévet
is eléggé megczáfoltatik az az állítás, hogy L. az ágyasának személyes jelenlétében, a törvényszerű figyelmeztetéssel szabályszerűen zár alá vett és
az ő birtokában h a g y o t t szekrénynek lefoglalt voltáról tudomással nem birt.
Az el§ő bíróságilag felhozott amaz indokok, a melyek alapján a kir. tvszék
vádlottakat a hatóság elleni erőszak bűntettében bűnösöknek mondta ki, az
eljárás adatain nyugopznak és helyesek. Mindkét vádlottra nézve a BTK.
104 §-ának második esete forogván f e n n : ki volt egészítendő a kir. törvényszók Ítélete, a kir. Curia felbítt Ítéletéből a kiemejt részek hatályon kivül
helyezendők, mert nem állhat fenn az a szabadságvesztés-büntetés is, a melyet a kir. Curia szabott ki s az is, a mely mint összbüntetés amazt magáállam, t a r t o m á n y vagy község j a v á r a való munka léphet. Két napi munka
c r y napi fogságot vagy elzárást pótol. — Hasonló az 1864. orosz békebirói
törvény és az 1849. svájczi szövetségi törvény.
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ban foglalja. Nem terjeszthető ki azonban a hatályon kivül helyezés a kir.
Curia ítéletének a hivatalvesztésről és a politikai jogok gyakorlatának
felfüggesztéséről, illetőleg B. Juliannára nézve a hivatalvesztést
megállapító
részére
is, mert ezek mellékbüntetések, a melyek összbüntetés gyanánt soha sem
állapithatók meg. Ugyanis a 96. §. határozza meg, hogy miből álljon és mi
lehet az összbüntetés, mert ez a hüntetéseknek a 20. §-ban felsorolt valamelyik (legsúlyosabb) nemében állapítandó m e g ; de a 102. §. alapján a
pénzbüntetés azok közöl is kivétel. A hivatalvesztés, a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése a szakképzettséget kivánó foglalkozás gyakoriásásától való eltiltás, az elkobzás, a viselt állás vagy hivatal elvesztése, a
kiutasitás, a visszatéréstől való eltiltás, bár a törvénynek 54., 57., 60., 61,
és 64. §-aiból és különös részének rendelkezéseiből láthatóan ezek is büntetések, a törvény szerint nem büntetési nemek, hanem mellékbüntetések,
a melyeket a 96. §. keretéből eléggé világosan kizárt, a 104. §. pedig keretébe fel nem vett. A mellékbüntetésből álló büntetés t e h á t a törvény szerint
soha sem összbüntetés. A 103 §• az, melynek az 57. §-ra s a törvény különös
részére is mutató rendelkezése szerint a hivatalvesztés és a politikai jogok
gyakorlatának felfüggesztése, a bűnhalmazatban fenforgó cselekmények
esetében is kiszabandó, de a 103. és 96. §. nem egy tárgyról, sót nem is
ugyanabból a feltevésből rendelkezik; az előbbiben az 57. §. felhívása, illetőleg a 104. §-nak a 103. §-ra is vonatkozása pedig csak azt jelenti, bogy oly
cselekmények esetében sem terjedhet tul az 57. §-ban j e l z e t t mellékbüntetések tartama, a melyekért összbüntetés szabandó, jelenti azonban egyszersmind és kiváltképen azt is, ¡hogy az 57. §-ban jelzett mellékbüntetések
t a r t a m a az összbüntetéssel b ü n t e t e t t cselekmények esetében is feltétlenül
a szabadságvesztés-büntetésnek, elévülés esezében pedig ennek befejeztével
kezdődik ; a miből szükségszerűen következik, hogy pl. a 104. §. első esetében, a hivatalvesztésből és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztéséből álló mindama mellékbüntetés, a melyet a külön Ítéletek esetleg megállapítottak, az összbüntetésnek s az elévülésnek befejeztével nyomban és
egyszerre veszik kezdetüket, mert a törvény épen azzal, hogy a 103. §-ban az
57. §-t felhívta, eléggé világosan megvonta mindenkitől a jogot oly felfogáshoz,
hogy a külön Ítéletekkel esetleg megállapított mellékbüntetések követően
kezdődhetnének és az összbüntetésnek vagy elévülésnek befejeztével esetleg
10 éven tul is t a r t h a t n á n a k . A jogerős Ítélettel megállapított
mellékbüntetés
tartalmával együtt itélmény, a melyet újból Ítélés tárgyává tenni a BTK. segélyével nem lehet, de az előállható zavaroknak és a birói Ítéletek jogerösségében alkotmányos biztosítékok koczkára tételének elkerülése végett nem is szabad,
mert a BTK., sőt más tekintet sem engtdi meg bekövetkeztét például oly
esetnek, a melyben a jogerős külön ítéletek mindegyikével hivatalvesztésre
s politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére is elitéit személy azon a
czimen, hogy a 104. §. első esete forog fenn, akár nagyobb, akár kisebb
t a r t a m m a l Ítéltethessék el a mellékbüntetésekre, mint a milyennel a jogerős Ítéletek szerint elitéltetett ; már pedig ha az összbüntetés kérdésén
felül a mellékbüntetések is itélet t á r g y á t képezhetnék, semmi sem biztositna
a jogi tévelygés ellen, a melyben a biró az illetőt, a jogerősen megállapítottnál kis bb vagy nagyobb t a r t a m ú mellékbüntetésekre ítélné ; az a felfogás
pedig, hogy a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesz-
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tése is összbüntetéskónt állapítandó meg, elvezethetne arra a jogi tévelygésre,
hogy a biró a külön ítéleteket, ha az illető az azokkal kimért szabadságvesztés-büntetéseket külön már kiállotta, nem állotta ki azonban a mellékbüntetéseket, csupán a mellékbüntetések kérdésében venné uj eljárás alapjául
például azon a czimen, mert a külön Ítéletekkel megállapított mellékbüntetéseknek összeadott t a r t a m a a 10 évet meghaladja. Az eddigiekből foly,
hogy a jelen ts-tekben sem terjeszthető tehát ki a hatályon kivül helyezés
a jogerős Ítéletnek a mellékbüntetéseket megállapító részére, mert azokért
a cselekményekért, a melyekre a mellékbüntetések a meghatározott tartammal kiszabvák, a jogerős Ítélet szerint megállapítottnál sem több, sem kisebb
tartamú mellékbüntetés nem szabható. Minthogy azonban oly uj cselekmények képezik az itélet tárgyát, a melyekre a 169., illetve a 359. §. mellékbüntetést is m e g á l l a p í t o t t : a kir. itélő tábla a törvénynek eleget t e t t és a
most itélet t á r g y á t képező cselekmények u t á n is kiszabta a megfelelő mértékű mellékbüntetést. Az 1888. deczember hó 20-ik napjától nem vizsgálati
fogságot, hanem a kir. Cuiia felbítt itólete következtében folyvást börtönbüntetést állnak a vádlottak. Világosan sérelmes t e h á t az a rendelkezés, a
mely szerint a kir. törvényszék a vádlottakra szintén börtönben megállapít o t t összbüntetést 1889. évi november 14. n a p j á t ó l számította s az 1888. év
decz. 20-tól folyt időt vizsgálati fogságnak tekintve, ezzel a büntetésből
csak 16 hónapot vett kitöltöttnek, holott a vádlottak 1888. évi decz. 20-tól
fogva mindennap egy napi b ö r t ö n t állnak ki. A vádlottak összbüntetést képező börtönbüntetésének mórtekét felemelte a kir. itélő tábla és a megfelelő
mértékkel kiszabta a mellékbüntetést, mert enynitő körülményt nem talái
miután a vádlottak sem állítják, hogy felhevült lelki állapotban voltak,
ellenkezően, t a g a d j á k a hatóság elleni erőszak elkövetését, azt pedig a dolog természete szerint sem lehet állítani, hogy I. Bertalan a szekrényt felhevült lelki állapot következtében a d t a el. Ellenben figyelembe vette a k i r .
tábla azt, hogy a vádlottak hasonló s másnemű büntetendő cselekményekért
el voltak itélve akkor, a m,kor a most Ítélés t á r g y á t képező cselekményt
elkövették, továbbá, hogy az összbüntetós I. Bertalanra két b ű n t e t t é é r t és
két vétségéért, B. Juliannára pedig két bűntettéért és egy vétségéért szabandó ki. A fönnebbiekkel adta a kir. tábla indokát annak, hogy a vádlottak összbüntetését 1888. decz. 20-ától számította. A többi helybenhagyott
elsőbirósági rendelkezes indokai helyesek. (1890. évi j a n u á r hó 23. 51327.
1889. szám.)
A m. kir. Curia: A fenforgó ügyre nem tartozó elméletek és réseben
téves érvelések mellőzésével, szorítkozva az ügy érdemének felülvizsgálatára
és azon kérdésre, miként alkalmazandók a hivatalvesztés ós politikai jogok
gyakorlatának felfüggesztése, mint mellékbüntetések, bűnhalmazat, jelesen
a BTK. 104. §-a eseteiben? tekintve, hogy a BTK. 102. §-a csak a pénzbüntetésre nézve rendeli, hogy az minden cselekményre külön állapítandó m e g ;
tekintettel ar.ia, hogy a BTK. 57. §-a szerint a f e n t j e l z e t t k é t mellékbüntetés t a r t a m a vétség esetében egy évtől három évig, b ű n t e t t esetében három
évtől tiz évig t e r j e d h e t csak, tekintve, hogy a BTK. 103. §-a értelmében
ezen mellékbüntetések b ű n h a l m a z a t esetében is az 57. §. korlátai között
alkalmazandók és a BTK. 92. §-a is csak szabadságvesztés-büntetéseknek a
legkisebb mértéken alul való leszállítását engedi meg és igy azon esetben
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ha eme mellékbüntetések minden egyes cselekményre külön volnának kiszabandók, illetőleg a BTK. 104. §-a esetében előbbi ítéleteknek ezekre vonatkozó szabványai érintetlenül hagyatnának, a BTK, 57. §-a meghatározott 3
és 10 évi maximumok túllépése nyilván a törvény világos intézkedésével
ellenkeznék, a mint jelen bünügy folytán I. Bertalan vádlott a kir. Cnriának
9314/1888. sz. a l a t t i ítéletében hat évre, a kir. táblának ujabbi nyolcz évre
szóló elmarasztalása folytán nyilván 14 évi hivatalvesztésre volna Ítélve ;
végre tekintve, hogy vádlottakra másodbiróságilag kiszabott börtön, egyrészt
az árverésnél elkövetett erőszak kisebb mérvénél, másrészt az elsikkasztott
tárgy értékének jelentéktelen voltánál fogva túlsúlyosnak j e l e n t k e z i k ;
mindezeknél fogva a kir. Curia saját 9314/1888. számú Ítéletének a hivatalvesztés és a politikai jogok g y a k o r l a t i n a k felfüggesztését tárgyazó részét
is hatályon kivül helyezi és ugy a szabadságvesztés-büntetés, mint a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggi sztése t a r t a m á r a nézve
a kir. tábla Ítéletének megváltoztatásával, a kir. törvényszék Ítéletét hagyja
helyben azzal a kijelentéssel, hogy az összbüntetésként I. Bertalan vádlottra
kiszabott három évi és hét hónapi, illetve B. Juliannára kiszabott két évi
börtön 1888. deez. 20-tól, mint a mely napon a 9313/1888. sz. curiai ítélet
végrehajtása kezdetét vette, számítandó. Egyekekhen a kir. tábla Ítélete
indokainál fogva helyben hagyatik. (1890. junius 6. 5040. sz.)

A kir. Curia ezzel újból kimondotta, hogy a BTK. 104. §-a
eseteiben az 54. §-ban meghatározott mellékbüntetések összbüntetésben szabandók ki és pedig a BTK. 103. §. rendelkezésénél fogva
az 57. §. korlátai között.
E kijelentésben mi is osztozunk ós pedig indokain felül
még azért is, mert a BTK. 104. §-a bevezető szavai szerint annak
eseteibeu ama fejezet (t. i. a 8-ik fejezet) rendelkezései irányadók ;
már pedig e fejezetben foglaltatik a BTK. 96. §-a is, a melynek
fönforgása esetében, valamint a szabadságvesztés-büntetés, úgy az
egyes coucurráló delictumokuál alkalmazandó mellékbüntetések is
összbüntetésben szabatnak k i ; (ha például öt rendbeli lopás büntette forog szóban : a bíróság a mellékbüntetéseket összbüntetésben szabja ki és nem külön-külöu az 5 rendbeli lopás után), holott,
ha állana az, hogy a 96. §. csak a szabadságvesztés-büntetésről
azőlván, az összbüntetós csak erre szorítkozhatnék, úgy a 9G. §.
esetében is a mellékbüntetések annyiszor volnának külön-külöu kiszabaudók, a hány oly delictumban mondatik ki bűnösnek a vádlott, a melyekre a hivatalvesztés és pol. jogok gyakorlatának fölfüggesztése — vagy ezek egyike külön — mellékbüntetésként rendelve van a törvény á l t a l ; végre, mert a BTK. 103. §-nak az 57.
§-ra hivatkozása nem azt jelenti, mintha a mellékbüntetéseknek
összbüntetésbe foglalása uem foghatna helyt, hanem csak azt, hogy
ezek tartama összbüntetós esetében sem haladhat túl 3, illetőleg
10 évet.
A kir. Curia föntebb közölt ítéletének bevezető soraiban kijelenti, hogy a concret esetben a másodbirósági ítélet indokainak
részletes elemzésébe nem bocsájtkozik ; ez alkalmat ad nekünk —
és bár a másodbiróság ítélete most már túlhaladott is, nem lesz
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talán mégsem teljesen érdektelen, — hogy a kir. itelő tábla ítéletének indokaira néhány megjegyzést tegyünk.
Hogy a BTK. 96. és 103. §-a nem egy tárgyról, sőt nem is
egy föltevésről rendelkezik, az természetszerű s magától értetik
azért, mert intézkedéseiknek tárgya egymástól különböző. Mig
ugyanis a 96. §. az anyagi bűnhalmazatról és ennek büntetéséről
szól a szabadságvesztést illetőeo, addig a 103. §. a BTK. 54. 57.
60. 64. §§-ra vonatkozólag tartalmaz rendelkezést; de nem is volna
helyén, hogy a 96. és 103. §§. egy tárgyról rendelkezzenek, már
csak azért sem, mert egy törvény ugyanegy rendelkezést nincs
hivatva ismételni, ebből azonban nem az folyik, a mit a másodbiróság Ítéletének vonatkozó indokolása conclusioképen levon, mintha
t. i. a külön ítéletekkel megállapított mellékbüntetések az üsszbüntetésnek kiállásával vagy elévülésének befejeztével nyomban és
egyszerre vennék kezdetüket, mert föltéve, hogy megállhatna az,
miszerint a mellékbüntetések összbüntetésben ki nem szabhatók,
semmiképen sein fogadható el az, hogy két vagy több cselekményért a szabadságvesztés büntetéssel kapcsolatban kiszabott mellékbüntetések időtartama párhuzamosan folyjék, hogy tehát például
az egyik Ítéletben kiszabott 6 évi, — a másikban kiszabott 4 évi
— s egy harmadikban kiszabott 2 évi hivatalvesztés és pol. jogok
gyakorlatának fölfűggesztése az összbüntetésül megállapított szabadságvesztés-büntetés befejezte, ill. elévülte után egyszerre folyjék vagyis az első két évben baladjon bárom külön Ítéletben, bárom
külön delictum miatt kiszabott mellékbüntetési tartam (t. i. a 6,
a 4, és a 2 évi mellékbüntetések), a harmadik és negyedik évben
pedig ugyanez két Ítélet alapján folyjék (miután a harmadik itéletletben kiszabott 2 évi tartam már letelt), az ötödik és hatodik évre
pedig még marad az első itéletbeli 6 évi tartamú mellékbüntetésből még bátralevő rósz. Ez meg nem á l l h a t ; mikópeu fogható fel
ugyanis az, hogy ugyanazon idő alatt több mellékbüntetési időtartam folyjék egyszerre, párhuzamosan ? miféle törvényes magyarázat vezet ehhez ? Ez fölfordítja az egész összbíintetés elméletét ;
hiszen ilykópen fogva föl a kórdóst, megfordítva oda kellene j u t nunk, hogy a szabadságvesztés-büntetéseknek egy összbüntetésbe
foglalása fölösleges volna, mert a mint az elitélt elkezdte az egyik
itéletbeli büntetést, ugyanakkor megkezdi a második, harmadik stb.
Ítéletben kiszabott büntetését is, ós azok egyszerre folynának mindaddig, mig a leghosszabb tartamú is le nem telik. A 103. §-nak
az 57. §-ra hivatkozása egyenesen föltételezi a mellékbüntetéseknek is egy összbüntetésbe foglalását és utalja a birót, hogy azt
összbüntetésben szabja ki ; az, hogy az 57. §-ra utalás történt,
egyedül annyit jelent, hogy a mellékbüntetések több bűntett vagy
vétség esetében sem szabhatók ki 3, ill. 10 évnél hosszabb időtartamban, a szerint, a mint a concurráló delictumok közt csak
vétség vagy bűntett is előfordúl. A 103. §-ban az 57. §. fölhívásával a törvény eltér egyrészt a szabadságvesztés-büntetéseknek összbüntetésbe foglalása mérvétől,másrészt a pénzbüntetésekre
Jogi Szemle
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vonatkozó rendelkezésétől; mert a mint a törvény kijelöli a határokat a szubadságvesztés-büntetések tekintetében a 97 —101. §§-ban,
s a mint a pénzbüntetésekről ettől következő módon intézkedik a
102. §-ban : azonképen a mellékbüntetésekre nézve a 103. §-ban
azt határozza, hogy azok bűnhalmazat esetében is az 57. g-beli
korlátokat túl nem haladhatják.
Ha a mellékbüntetések a 104. §-ban megjelölt esetekben összbüntetésben meg nem állapittatnak, — miután a föntebbiek szerint
nem lehet, hogy azok egyszerre, párhuzamosan folyjanak — azonnal előáll az, a mitől a törvény óvni akart, hogy esetleg a maximum (57. § ) meghaladva lesz, mert a mellékbüntetések t a r t a m a
összeadva, hosszabb lenne a 3, íII. 10 évi maximumnál.
Hogy a jogerős Ítélettel megállapított mellékbüntetés tartalmával együtt „itélmőny", melyet újból ítélés tárgyává tenni nem
lehet, hasonlóképen helyt nem foghat ; mert ugyanilyképen volna
ez mondható a szabadságvesztés-büntetésre vonatkozólag is, a mitől
azonban a másodbirósági Ítélet is tartózkodik. De nem is mondható ki ilyesmi, sőt még gondolatnak is különös, szemben a tételes
törvény határozott rendelkezésével.
A mi pedig a mellékbüntetéseknek összbiintetésbe foglalása
esetében az alkotmányos biztosítékokat illeti, ezek éppen nincsenek
veszélyeztetve, sőt ellenkezőleg akkor lesznek veszélyeztetve, ha a
104. §. alapján hozandó itélet a mellékbüntetésekre ki nem terjed,
és e részben külön Ítéletek állanának fenn; mert éppen ily módon nehezíttetik meg a politikai hatóságoknak ellenőrizni s evidentiában tartani, hogy kik, mely külön ítéletek alapján, e's
hány évre vannak hivatalvesztésre s pol. jogaik gyakorlatának föl függesztésére ítélve. Sőt a menuyiben a mellékbüntetések összbüntetésben meg nem határoztatnak, nincs garantia a részben, hogy
az annak nyilvántartására hivatott politikai hatóságok esetleg nem
számitják-e össze a külön ítéletekben kiszabott (pl. 6 -f- 4 + 2 évi)
hivatalvesztés, illetve pol. jogok gyakorlata fölfiiggesztóséDek időt a r t a m á t ; és úgy mi biztositék sincs arra, hogy az ily elitólt esetleg az 57. §. ellenére a mellékbüntetéseket is a megbatározott maximális időtartamon túl is szenvedi.
Megemlítjük azt is ide vonatkozólag, hogy arról szó sem
lehet, hogy összbüntetés esetében a mellékbüntetések megbatározott
időtartama kisebb legyen az alapul szolgáló időtartamok valamelyikénél ; ezt az összbüntetés forgalma kizárja. Pl. két lopás bűntettének megállapítása esetében a kiszabandó mellékbüntetések tartamának 3 évnél hosszabbnak kell lennie, mert már egy bűntett
fönforgásakor is a mellékbüntetések minimalis tartama 3 év.
Ha — mint helyes és kell is — a BTK. 104. §. eseteiben
a mellékbüntetések összbüntetésben állapittatnak meg, ki lesz zárva
minden zavar a részben, hogy tényleg miként számitandók a különkülön kiszabott mellékbüntetések tartamai.
De nem helyeselhető végre a kérdéses Ítéleti indokolás a tekintetben sem, hogy a BTK. 104. §. alapján az összbüntetés gyakor-
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lati alkalmazása a mellékbüntetésekre, jogi tévelygésekre adna
alkalmat, a mi, a már kifejtettekhez képest, kellőleg meg van czáfolva; és ama következményt sem szülné, hogy pusztán a mellékbüntetéseknek összbüntetésben megállapítása czéljából külön eljárás
fogna talán folyamatba tétetni ; mert eltekintve attól, hogy a
btkönyv szerint a mellékbüntetéseknek önállólag, külön alkalmazása egyetlen egy esetben foghat helyt (BTK. 15. §.), nem képzelhető oly concret eset, hogy vádlott összbiintetésre Ítéltessék akkor,
midőn a külön kiszabott szabadságvesztés-büntetéseket már kiállotta. Ennélfogva gyakorlati értékkel nem bír az a példa, hogy a
biró a külön ítéleteket, ha a vádlott az azokkal kimért szabadságvesztés-büntetéseket már kiállotta, nem állotta azonban ki a mellékbüntetéseket, csupán a mellékbüntetések kérdésében venné u j eljárás
alapjául például azon a czímen, mert a külön ítéletekkel megállapított mellékbüntetéseknek összeadott tartama a 10 évet meghaladja ;
és pedig annál kevésbbé van e föltevésnek értéke, mert az összbüntetés alkalmazhatóságának előföltételet képezi az, hogy egyszerre
több önálló delictum legyen elbírálás tárgya (BTK. 96. § ) vagy
hogy a BTK. 104. §. két esetének egyike forogjon fönn ; mihelyt
tehát ezen esetek egyike sem forog fönn, összbüntetés ki nem szabható sem a szabadságvesztés-büntetés tekintetében, sem az ennek
a törvény illető helyein megjelölt esetekben következését képező
mellékbüntetések tekintetében.
Ezekben kívántuk főbb pontjaiban a kir. tábla által a concret
kérdésben a mi véleményünkkel ellenkező állásponton nyugvó ítélete indokolásául fölhozottakat megczáfolni.
Dr. Sánta Elemér,
h. üg, véd
budapesti kir. itélő táblai joggyakornok.
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A m.-szigeti lcir. törvényszék:
K. H. héber vallású, férjes
vagyonbukott kereskedő, szigeti lakos, büntetlen előéletű I. rendű,
1887. nov. hó -8-tól, 1888. jan. 16-ig vizsgálati fogságban volt,
jelenleg szabadlábon lévő K. M. kereskedő segéd, II. r. vádlott, a
közvádló kir. ügyész ellenükben a BTK. 414. §. 1. és 3. pontjaiba
ütköző csalárd bukás büntette, illetve ebben való bünrészesség
miatt emelt vád és következményeinek terhe alól felmentetnek;
ellenben nevezett vádlottak a BTK. 416. §. 1. 2. és 3. pontjaiba
ütköző vétkes bukás vétsége miatt, és pedig I. r. vádlott mint
tettes, II r. vádlott mint bűnsegéd vétkeseknek mondatnak ki és
ezért K. H. I. r. vádlott a BTK. 416. §-a alapján a foganatba
vétel napjától számított 6 havi fogházra s 1 évi hivatalvesztésre,
K. M. II. r. vádlott a BTK. 416. §-a alapján a BTK. 72. és 66.
§§-ainak rendelkezéséhez képest a foganatba vétel napjától számított 5 havi fogházra és 1 évi hivatalvesztésre Ítéltetik, stb.
2*
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Nevezett II. r. vádlottnak vizsgálati fogsága által a reá kiszabott
büntetésből mi sem vétetik kitöltöttnek.*)
Indokok:
A vizsgálati iratokból és vádlottak vallomásaiból
merített tényállás szerint K. M. II. r. vádlott 1872. évben M Szigeten egy fűszer- s vegyeskereskedést nyitott állítólag 1500 f r t
tőkével; 1880. aug. hóban hitelezői őt végrehajtásokkal megrohanták s ezen év szeptember havában kereskedésének áruczikkei
bírói árverésen eladattak. Ezen áruczikkeket K. M. neje I. r. vádlott az árverésen vevőktől megszerezvén, nevezett II. r. vádlott
ezen kereskedést a neje „K. H." czége alatt mint ennek teljhatalmú
czégvezetője 1885. ápr. 10-ig folytatta, a mikor is K II. 1. r.
vádlott maga ellen csődöt kórt, s ez 2843/885. p. sz. a. ellenébeu
el is lett rendelve.
A vagyonbukott bevallása szerint a csődvagyon állott árukban 1864 frt érték. 1184 f r t könyvbeli követelések és 2869 f r t
váltókövetelésekből, a passivák pedig 6524 frt 72 krra rúgtak,
melyek mind áruvételből származtak,
A csődtömeg elárvereze'sekor az áruk 271 frt 06 krért, a
könyvbeli tartozások 2 f r t 50 krért, a váltókövetelések pedig 32 f r t
52 krért adattak el; tehát a 6524 frt 72 kr. passiváhól levonva
a 306 f r t 08 kr. befolyt activát, a hitelezőknek 6218 frt 64 kr.
követelése fedezetlen maradt, s a csőd vagyon hiánya miatt megsztintettetett.
K. H. I. r. vádlott fizetési képtelenségbe férjének II. r. vádlottnak gondatlan üzletvezetése és a füszerkereskedéssel össze nem
függő csont-, rongy- és faszén-üzlete által jutott, a mennyiben férje
ezen utóbbi üzletbe tetemes pénzt fektetett be, és ezen üzleten
nagy veszteséget szenvedett. — K. M. II. r. vádlott a „K. H."
cze'ge alatt folytatott üzletben kereskedelmi könyveket nem vezetett, más jegyzőkönyveit pedig akkép vezette, hogy azokból cselekvő vagy szenvedő állapota s üzletének folyama kideríthető nem
volt, sőt vádlottak még rendes mérleget sem készítettek évenként.
K. M. II. r vádlott azt állítja ugyan, hogy ő rendes kereskedelmi
könyveket vezetett és éveukónt rendes mérleget készített; de ezen
állítása a vizsgálat adatai által beigazolást nem nyert. Az előadott
tényállás szerint, tekintettel arra, hogy a vádlottak tagadásával
szemben a vizsgálat adataival nincsen beigazolva az, hogy ők a
csődnyitás előtt a bolti áruczikkeknek egy részét, vagy a vagyonukhoz tartozó más értéktárgyat elrejtették, félretették, értékükön
alul elidegenítették volna; továbbá nincsen beigazolva az, hogy
1885. márcz. 9-én, midőn S. Gr. czég és Gf Zs. czéghitelezőket
kielégitették, ők fizetésképtelenségüket tudták volna, s hogy ők
ezen hitelezőket azon czélból elégítették volna ki, hogy a többi
hitelezőket megkárosítsák; tekintettel arra, hogy a vizsgálat adatai semminemű támpontot sem nyújtanak arra nézve, hogy vádlottak kereskedelmi könyveket azért nem vezettek volna, hogy
*) M i é r t ?

Szeri:.
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hitelezőiket megkárosítsák; tekintettel arra, hogy nincsen igazolva,
mikép a csődtömeghez tartozó 2869 frt névleges értéket képviselő
váltók hamisak lettek volna, az 1184 frt értékű könyvbeli követelések koholtak lettek volna, a mennyiben csupán azon egy körülményből, hogy a jelzett értékű váltók 32 frt 52 krért, a könyvbeli követelések pedig 2 frt 50 krért adattak el az árverésen:
más terhelő bizonyítékok hiányában a váltó- és könyvbeli követelések hamis és koholt voltát megállapítani nem lehet; mindezeknél fogva vádlottak ellen a BTK. 414. §. 1. és 3. pontjaiba
ütköző csalárd bukás büntette megállapítást nem nyervén, őket
ezen bűntett következményeinek terhe alól felmenteni kelleH • de
a mennyiben részint vádlottaknak beismerése, részint a viz gálát
adataival beigazolást nyert, hogy K. H. I. r. vádlott mint bejegyzett kereskedő fizetési képtelenségbe az ő és férjének (II. r. vádlott) gondatlan üzletvezetése és a rendes üzletök köréhez nem
tartozó merész üzletök által j u t o t t ; a mennyiben megállapítást
nyert, hogy K. H. I. r. vádlott rendes kereskedelmi könyveket
sem maga nem vezetett, sem üzletvezetője által nem vezettetett,
bár ha igazolva nincs, hogy ezt azon czélból tette volna, hogy
ez által hitelezőit megkárosilsa; s végül, a mennyiben igazolva
lett, hogy nevezett I. r. vádlott kereskedési üzletében, az üzlet
cselekvő és szenvedő vagyoni állapotáról évenként rendes mérleg
nem készittetett; ennélfogva vádlottak ellen a BTK. 416. §. 1. 2.
és 3. pontjaiba ütköző vétkes bukás vétsége nyert megállapítást,
miért is K. H. I. r. vádlottat ezen vétség miatt mint tettest,
mivel ő volt a czég tulajdonosa, s azon körülmény, hogy az üzlet
vezetését férjére bizta, büntethetőségét ki nem zárja, mivel a törvény nem tudásával senki sem védekezhetik, annál kevésbé ő (I.
r. vádlott), ki már férje bukásának tanuja volt s kinek alkalma
és elég ideje volt azon 5 év alatt, mig az üzlet a neve alatt
állott, megismerkedni a bejegyzett kereskedők által
figyelembe
veendő törvényekkel
K. M. II. r. vádlottat pedig mint a BTK.
69. §. 2. pontja alá eső bűnsegédet, mivel saját beismerése szerint
a neje czége alatti üzletet mint teljhatalmú czégvezető ő vezette:
vétkeseknek kimondani, s ezért őket a BTK. 416. §-a alapján a
BTK. 72. s 66. §§-ainak figyelembe vételével az Ítélet rendelkező
részében megállapított büntetéssel sújtani kellett. (1889. márczius
11-én, 1871. sz.)
A budapesti kir. Ítélőtábla:
Az elsőbiróság Ítéletét a minősítés és a büntetés tekintetében megváltoztatja,
s vádlottakat a
BTK. 414. §. 3. pontjába ütköző csalárd bukás bűntettében az e.
b. ítélet szerinti megkülönböztetéssel mondja ki bűnösöknek, és e
miatt K. H. I. r. vádlottat a BTK. 415. §. alapján 7 havi börtönre, 4 évi hivatalvesztésre, K. M. II. r. vádlottat az idézett §§-ok
és a BTK. 72. §. alapján 6 havi börtönre, 3 évi hivatalvesztésre
itéli; mely változtatással egyébként az elsőbiróság Ítéletét hagyja
helyben.
Indokok: A közadós a vádlottaknak napló 4. és 5. a. valló-
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másai szerint 2—3 hónappal a csőd kérelmezése előtt fizetéskép
telen volt, mert tartozásai a czég vagyonát már akkor meghaladták, s ennek daczára közadós 14 nappal a csőd elrendelése előtt
S. G. czég hitelezőt 170 frt, G. Zs. hitelezőt pedig 300 frt követelésére nézve kielégítette, valamint azt is beismerték a vádlottak,
hogy egyes hitelezők kielégítése czéljából az üzletben volt értékesebb árukat kevéssel a csőd előtt nagyobb mennyiségben is gyorsan eladták, minek folytán a csődleltározás alkalmával az üzleti
vagyonnak leltározását teljesített birói kiküldött, a becsüs és a
csődtömeggoudnok kihallgatott tanuknak napló 12. 22. 26. 42. a.
tett vallomásai szerint már csak salakja és üres dobozok találtattak, ugy hogy az értékesített csődvagyonból csak 306 f r t 2 kr
folyt be, s miután ez még a csődeljárási költségek fedezésére sem
volt elegendő, a követeléseikkel érvényesített csődhitelezők semmit
sem kaptak. Minthogy pedig a közadós H. F \ Falk F. A. és fiai,
M. B., G. M , T. K. & Sobn czégek csődbitelezőknél a bukott czég
fizetésképtelenségének
beállta után is hitelbe jelentékeny megrendeléseket tett, és minthogy a fizetésképtelen állapotban kapott
áruk eladásából befolyt pénzzel egyes hitelezőket kielégített ;
miuthogy továbbá annak, a kinek tartozásai vagyonát meghaladják, tudnia kellett, hogy egy vagy több hitelezőnek kedvezményben
részesítése a többinek károsításával j á r ; a vádlottak pedig e tudat
daczára cselekedtek: annálfogva vádlottak cselekményét a BTK.
414. §. 3. pontjába ütköző csalárd bukás bűntettének minősiteni
s büntetésüket a BTK, 415. § alapján arra való tekintettel kellett
börtönben kiszabni, hogy arra nézve hiányzik a bizonyíték, miszerint a csődbitelezők kielégitése alól elvont érték a 2000 forintot
meghaladná.
A vádlottak a BTK. 416. §. 1. 2. és 3. pontjaiba ütköző és
terbökre elsőbiróságilag megállapított vétség miatt el nem Ítélhetők, mert az e pontokban meghatározott cselekmény miatt vád
nem emeltetett. (1889. nov. 28. 19992. sz.)
A m. kir. Curia : Minthogy a büntető ügy adatai, ezek között főkép vádlottak beismerése szerint R. M. áruinak, első sorban sógoruk D. M. érdekében foganatosított végrehajtás alapján
1880. évi szept. 23-án történt eladása után 1880. okt. 1-én nyitott
üzletüket „W. H. K. M.-né" czéggel abból a czélból látták el,
nehogy K. M.-nak ki nem elégített s ki nem egyezett hitelezői
követeléseiket érvényesíthessék, de a kereskedést csaknem kizárólag
K. M. vezette, K. M.-né pedig csak annyiban folyt be, hogy az
áruk neve alatt rendeltettek, s mikor elfoglaltsága engedte, az
áruk kézi eladásánál segített;
minthogy csődnyitáskor, annak daczára, hogy az azt előző
hetekben is 3201 frt 37 kr. értékű áru hitelvásárlást tettek, csak
919 frt 33 krra értékelt, vádlottak szavai szerint is „szemét áru"
találtatott, mert tartozásaik fizetése végett az értékesebb s currens
árukat váltókra rohamosan eladták, azonban sem az ilykópen kapott váltókat fel nem sorolták, sem pedig azt ki nem mutatták,
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hogy azokat miként értékesítették s az érte'kesités folytán kapott
pénzt kiknek fizették;
minthogy a kihallgatott tanuk szerint a tömeg cselekvő
állapotának emelése végett koholt, vagy már kifizetett régi váltó
s könyvbeli követeléseket mutattak ki, sőt K. M. ez irányban W.
K. és G. M. tanukat valótlan tartalmú előadásra is felhívta;
minthogy vádlottak 1885. jun. 18-án K. M.-né apja id. W .
I. neve alatt ismét üzletet nyitottak, azt az állitásukat pedig, hogy
azt annak anyagi segélyével tették, nevezett W. I. határozottan
megczáfolja, a mennyiben ő csak nevét adta oda, hogy a hitelezők
ellen vádlottak védve legyenek;
minthogy vádlottak ezt az üzletet három hó múlva G. H.nek 3200 írtért eladták, az ilyképen eladott áruk szerzési módját
pedig nem igazolták;
minthogy K. M.-né az iparhatósághoz 1885. évi nov. 15-iki
bejelentése szerint ismét, még pedig az előbbitől elütő kész ruha
és rőfös-kereskedést nyitott, az ehhez megkívántató vagyon honnét
vagy miként lett megszerzését pedig ki nem m u t a t t a :
mindezeknél fogva kétséget kizárólag bizonyitva van, hogy
vádlottak abból a czélból, hogy hitelezőiket megkárosítsák, vagyonukhoz tartozott értéktárgyakat elrejtettek, miért is csalárd bukás
büntette miatt a BTK. 414. §. 3. pontján felül annak 1. pontja
alapján is, még pedig K. M.-né, minthogy a csőd ő ellene rendeltetett, mint tettes, K. M. azonban, tekintettel arra, bogv cselekményét a házassági kötelék felhasználásával követte el, a BTK. 69. §.
1. pontja alapján mint felbujtó
bűnösöknek nyilváníttatnak, s K.
M a BTK. 415. §. 1-ső tétele és második bekezdése alapján a
foganatba vételtől számitandó 2 évi fegyházra, továbbá 4 évi
hivatalvesztésre és politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére
Ítéltetik.
K. M.-né cselekménye büntetés tekintetében szintén a BTK.
fentebb jelzett rendelkezése alá tartozónak nyilvánittatik, érdekér
ben azonban, tekintettel büntetlen előéletére, beismerésére és arra,
hogy férjének befolyása alatt á l l o t t : a BTK. 92. §-a alkalmaztatik, és ebből kifolyólag az alsóbiróilag kiszabott büntetés helyben
hagyatik.
Egyebekben is a kir. Ítélőtábla Ítélete helyben hagyatik
részint indokolásánál fogva, részint a BTK. 416. §. 1. 2. 3. pontjainak mellőzésére nézve azért, mert valam ly cselekménynél: a BTK.
szigorúbb rendelkezése szerint történt minősítése, ugyanannak enyhébb
rendelkezés szerint való külön minősítését kizárja. (1890. junius 18.
2322. sz.)
L. a Jogi Szemle II. k. 775. lapján közölt esethez fűzött
megjegyzéseinket.
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A m. kir. Curia : Mindkét semmiségi panasz elutasittatik.
Indokok : A W. J. semmiségi panaszának egyik tárgyát az
képezi, hogy a törvényt alkalmazó biróság elnöke R. Zs. és H. J.
tanuk előadására megjegyzéseket tett.
Minthogy azonban a sajtó eljárási szabály 2. §. értelmében
az elnök teendőihez tartozik az ügy kifejtését vezetni, ebből folyólag a tanuk előadásának megbízhatóságát is feltüntetni, valamint
az ügytől minden idegenszerűt különválasztani, ennélfogva R. Zs.
és H. J. tanuk előadásai következtében tett észrevételei az eljárás
lényeges formáját sértőknek nem tekinthetők.
Továbbá tárgya a W. J. semmiségi panaszának, hogy a két
esküdtszéki póttag a tárgyalás folyama alatt a közönség némely tagjával folytonosan érintkezett. Ezt azonban a bemellékelt bizonyítvány daczára is figyelembe venni nem lehetett, mert a semmiségi
panaszban sem állíttatik, hogy azok nem ugy foglaltak volna helyet, mint az elj. szab. 41. §-ában szabályozva van, már pedig, ha
való lenne a bizonyítványnak az a tartalma, hogy R. S. és H L.
pótesküdtek a közönség között volt R. L. és B. J.-vel folytonosan
együtt nevettek, beszélgettek, azt ugy a törvényt alkalmazó bíróság tagjainak, mint a perben állott teleknek észre kellett volna
venni, azonban a biróság tagjai jelentésük szerint ilyent nem észleltek, ha pedig a felek ilyent tapasztoltak, azonnal feljelentés
tárgyává kellett volna tenni, mert ily esetben csak a rögtöni eljárás vezethet sikerre.
Abban azonban igaza van a semmiségi panasznak, hogy az
esküdtek száma az elj. szab. 30. §-a ellenére egészíttetett ki 36-ra,
mert két oly tag választatott be, kik, a biróság jelentése szerint
is, az esküdtszéki képességgel biró egyének lajstromába felvéve
nincsenek.
Mindamellett ez a hiba ezúttal nem tekintethetett oly lényegesnek, melynek az Ítéletek és a tárgyalás megsemmisítését szükségképen maga után kellett volna vonni, nemcsak azért, mert W.
J. képviselője a bizonyitási eljárás előtt, más előzményből ugyan,
de mégis kijelentette, hogy az esküdtszék megalakulása ellen egyáltalán semmi kifogást nem tesz, hanem annál az oknál fogva sem,
mert a kiegészités a vétkesség felett itélő esküdtszék alakításának
csak kiegészítő módja s lényeges csak az esetben lenne, h a az az
elj. szab. 34. §-ábau meghatározott 12 tagból álló esküdtszék megalakulásába vétetnék át, de az érintett kisegitö egyének nemcsak
az itélő esküdtszék tagjai nem lettek, de még neveik is sorsolás-
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kor ki sem húzatván, a kiegészítésnél elkövetett hiba még a felek
visszavetési jogának gyakorlására sem volt kihatással.
Általánosságban helyes a semmiségi panasznak az a hivatkozása is, hogy mindenütt, hol az 1867. május 17-én kibocsájtott
rendeletben külön szabály felállítva nincsen, a közönséges perrendtartás szabályai alkalmazandók. Azonban az 1867. jul. 25-én 307.
szám alatt kelt rendeletnek e rendelkezése csak annyiban foglal
helyet, a mennyiben a május 17-iki rendelet alapelveivel nem
ellenkezik.
Minthogy azonban a közönséges perrendtartás kötelezőleg
határozza meg azt, hogy mit kell bizonyítéknak elfogadni, a május
17-iki rendelet pedig ezzel s/en.ben az 54. és 63. §-ok szerint a bizonyítékok szabad mérlegelését engedvén meg, önként következik,
hogy a közönséges perrendtartásnak a tanuk elvetésére vonatkozó
rendelkezései az esküdtszéki eljárásnál kötelező erővel nem érvényesülhetnek, minélfogva nem lehet „törvényes kívánat" megtagadásának tekinteni azt, hogy R. H., B. V. és B. I. tanuk a közönséges perrendtartás 192. §. c) pontjára alapított ellenzés daczára
is kihallgattattak.
Az ügy érdemében ezeknél fogva utasíttatott el W. J. semmiségi panasza, ngy ennek mint U. F.-nak a költségek megítélése
ellen emelt panasza pedig azért, mert az Ítéletnek az egyenleges
kötelezettségét illető része törvényes gyakorlaton, a többi része
pedig az 1867. julius 25-iki rendelet 14. és okt. 1-én 738. sz. alatt
kiadott rendelet 6-ik pontján alapszik. (1890. jul. 1-én 6572. sz.)
Váltóperbői

felmerült

semmiségi

per.

A kolozsvári kir. törvényszék : Alperesnek a birói hatáskör
elleni kifogása elvettetett és B. Gy.-nak R. H. elleni 3500 forint
iránti váltó keresetében a per alapjául szolgáló váltók és az ezek
alapján kibocsátott sommás végzés hatályon ki,-ül helyezése mellett semmisnek és érvénytelennek mondattak ki.
Indokul a hatáskör megállapitására felhozatott, hogy a főper
a váltóbiróság előtt folyt s ebből folyólag a semmiségi perre nézve
is a váltóbiróság illetékes. Az ügy érdemében felhozatott, hogy
habár az 1881 : LIX. t.-cz. 30. §. i) pontja szerint, melyre a kereset fektetve van, semmiségi ok csak ott forog fenn, hol önképviseletre nem jogosult személy idéztetett perbe s e hiba utólag
nem hozatott helyre, úgyde habár ez eset nem forgott fenn, a kereset elutasítható nem volt, mert az nem csak az alapra, hanem
arra lett fektetve, hogy váltó-elfogadó a váltók elfogadása alkalmával kiskorú volt, a mi igazolva lett s habár a beperesitéskor
már nagykorú volt, miutáu a sommás végzés ellen kifogásokat nem
adott be, a hol ezen döntő körülményt felhozhatta volna, igy azt
jelenleg önálló keresettel érvényesítheti. (1889. jan. 13. 3886. sz.)
A marosvásárhelyi kir. itélő tábla: Á kir. itélő tábla a neheztelt Ítélet ama részét, mely szerint alperes a bíróság tárgyi illetékessége ellen emelt kifogásával elutasittatott, helybenhagyja,
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érdemi részét ellenben megváltoztatja s felperest semmiségi keresetével elutasítja.
Indokok : A törvényszék mint váltóbiróság hatásköre ellen
emelt kifogás elutasítására nézve elfogadtatott az elsőbirósági Ítélet megokolása.
Az ügy érdemében ellenben az Ítélet meg volt változtatandó,
a felperes semmiségi keresetével el volt utasítandó, mert a váltóeljárási utasitás 43. §-a értelmében az 1881. évi LIX. t.-cz. 50.
§-ában hivatkozott 39. §. i) pontjára alapított semmiségi keresetnek, mely alapon a jelen per is indult, azon okból van helye, hogy
ha önképviseletre nem jogosult személy törvényes képviselőjének
mellőzésével idéztetett perbe s a hiba a perben utólag helyre nem
hozatottA semmiségi per tehát csakis emez alaki semmiségi okon
foghat helyet s más kérdést, mint ezt, nem is lehet keretébe vonni.
A semmiségi per a lefolytatott
alapper érdemi kérdéseivel nem is
foglalkozhatok,
mert éppen az alapper megsemmisítése folytán
az
érdemi kérdés újbóli tárgyalásának elrendelését czélozza ; e tárgyalás
tehát nem a sem mis égi per keretébe, hanem a megsemmisítés
folytán
újból tárgyalandó alapper rendjére tartozik. Úgyde felperes semmiségi keresetében az 1881. évi LIX. t.-cz. 39. §. i) pontjára alapitott
semmiségi ok fenforgását, hogy t. i. mint önképviseletre nem
jogosított idéztetett volna perbe, nem igazolta, sőt ezt éppen maga
czáfolja meg a befektetett keresztelési anyakönyvi kivonat által,
mely szerint a kereset és sommás végzés vételekor már nagykorú
s igy önképviseletre jogosult volt. Semmiségi keresete tehát törvényes alappal nem bir.
Ama körülmény, hogy a kereset alapjául szolgált váltók elfogadásakor még kiskorú volt, a fentebbiek szerint jelen semmiségi perben elbírálás alá nem jöhet. (1889. okt. 28. 326. sz.)
A kir. Curia : A kir. itélő tábla Ítélete indokaiból annyival
inkább helybenhagyatik, mert felperes az eljáró kir. törvényszéknek
1888. október 16-án 7723. sz. a. kelt végzése ellen, mely szerint
a kereset a perújításra vonatkozó részében visszautasittatott, jogorvoslattal nem élt. (1890. ápr. 9. 1522/1889. vsz.)
Végrendelet
hagyónak,

halála

megtérítésének

érvénytelenítése
után,

kérdése

gyermeke
—

alaki

született

okokból

és a z é r t ,

(posthumus).

Az anya vagyonkezelési

—

mert

az

Elvont

b'rökhaszon

jogának természete

és

terjedelme.

A zalaegerszegi kir. törvényszék : Az A. alatt másolatban ós a hagyatéki iratok mellett eredetben fekvő, az 1884. ápril 25-én kelt ós G. Károly
által t e t t végrendelet érvénytelennek mondatik ki, a mihez képest kiskorú
G. Istvánnak néhai G. Károly hagyatékára vonatkozó kizárólagos törvényes
öröklési j o g a elismertetik, köteles ennek folytán alperes a rádicsi 26. sz.
t j k v b e n I. 1 —12. sorszám ós -)- 1 — 3. sorszám alatt, az alti-lendvai 439.
sz. tjkvben 815. sz. a., a külső-sárdi 33. számú tjkvben
1—3. sorszám a.
felvett ingatlanokból örökhagyót illető fele részét felperesnek 15 nap és
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végrehajtás "erhe a l a t t kiadni, valamint az ingók 423 f r t 48 krnyi leltári
ellenértékét felperesnek megfizetni ; felperes keresete egyéb részeivel elutasittatik s a perköltségek kölcsönösen megszüntettetnek.
Indokok : Néhai G. Károlynak Rádicson 1884 április 25-én kelt Írásbeli magánvégrendelete érvénytelennek kimondani, mert az 1876. XVI. t.cz.
kellékeivel nem bír ; ez sem a szokásos záradékkal ellátva nincs, sem mint
kiváltságos végrendelet a végrendelkező által sajátkeztileg irva nem lett, a
miért is a tanúkihallgatást mellőzni és a pert eldönteni kellett, mert az
alaki kellékek hiányai a t a n u k k a l nem pótolhatók.
De félreteendő a végrendelet még azért is, mert örökhagyónak egy
utó-zülött gyermeke van, a ki a végrendelet tételekor még méhben volt és
pedig oly korai méhmagzat volt, hogy feltehető, miszerint a végrendelkező
ennek létéről tudomással sem birt, t e h á t az ellenkező he nem próbáltatóan
végrendelkező akaratlanul mellőzte, azon tévedésben volt, s igy tekintve,
hogy csak ezen egy gyermeke maradt, vélelmezendő, hogy azon tévedés
nélkül egész vagyonát ennek h a g y t a volna, a miből folyik, hogy a végrendelet h a t á l y t a l a n .
Mihez képest kiskorú G. Istvánnak kizárólagos törvényes öröklési
j o g á t kimondani és alperest a hagyaték kiadására kötelezni kellett.
Az alperes által felhozott azon kifogásra, hogy közte és kiskorú
gondnoka között egyezség j ö t t létre, a mely érvényben t a i t a n d ó , megjegyeztetik, miszerint ez azért nem bir hatálylyal, mert a gyámhatóság j ó v á nem
hagyta, e tekintetben az 53 f r t 50 krnak árvaszéki elfogadásából azért nem
lehet az árvaszéki jóváhagyást kimagyarázni, mert az árvaszék illető végzésével kételyt kizárólag m e g t a g a d t a a j ó v á h a g y á s t és mert a fenti összeget a szerint nem az egyezség alapján kezeli.
Alperes a hagyaték kiadására kötelezendő volt, mert időközben férjhez menvén, özvegyi j o g á t elvesztette és mert egyéb igényt nem is bizonyított.
Az alperes utóöröklési joga e helyütt megállapítható nem volt, mert
ez viszontkeresetileg kérve nem is lett, és mert ezen állítólagos j o g csakis
a kiskorú halála után volna érvényesíthető.
Habár az ingók eladása, a hagyatéki adósságok kifizetése ós a 83 f i t
50 kr. letétele felperesi gondnok tudtával ós a v i t a t o t t egyezség alapján
történt, mégis kötelezni kellett alperest a 423 frt 48 kr. egyenérték megfizetésére, mert ezen érték egészben a kiskorú örököst illeti s mert alperes
a hagyatéki adósságokat mind meg sem jelezte, ezek kifizetését nem igazolta, illetve a 107 f r t 35 kr. adósság valódiságát és fennállását bizonyitani
meg sem kisórlette, a mely utóbbira nézve felperesi gondnok beismerése a
kiskorura nézve bizonyítékot azért nem képezhet, mert e tekintetben a kiskorúval ellentétes érdeke van, m i u t á n azzal szemben is mint hitelező szerepel, de kötelezendő volt azért is, mert a beszámítást nem kérte s mert
az árvaszékhez letéteményezett 53 f r t 50 krt ott a fenti egyenértékbe bármikor beszámíthatja.
A rádicsi 339. tjkvben -j- I. sor 919. sorszám alatt felvett hagyatéki
szőlőre nézve azért nem történt intézkedés, mert ezt felperes nem kérte.
Felperes a jövedelmekre és a kamatokra vonatkozó keresetével elutasítandó volt, mert alperes a végrendelet alapján jóhiszemű birtokosnak
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trkintendő, továbbá, mert férjhez meneteléig özvegyi jogon is bent maradh a t o t t a birtokban és mert eltekintve mindattól, mivel a kiskorú örökösnek
term. törvényes gyámja és gondozója, és mivel felperes sem tagadta, hogy
a kiskorút alperes t a r t j a , jogosított ennek vagyonát kezelni s ha a jövedelemről be nem számolt és ha felesleg maradt, ez i r á n t csak a gyámhatóság
vonhatja feleletre. (1888. május 28. 3532. szám.)
A budapesti Tár. itélő tábla-. A kir. itélő tábla az első bíróság ítéletét
abban a részében, melyet G. Károly Írásbeli magánvégrendelete érvénytelennek kimondatott, felperesnek a hagyatékhoz tartozó rádicsi 26. számú
tjkvben A- I. 1 — 12. és II. 1—3. sor, az alsó-lendvai 439. sz. tjkvben 815.
hrsz. és a külső-sárdi 33. sz. t j k v b e n A. I. 1—3. sorszám alatt bevezetett
ingatlauok, illetve azokból örökhagyót illetett részekre törvényes öröklési
joga megállapittatott, valamint abban a részében is, melylyel felperes az
elvont hasznok megtérítése iránt támasztott keresetével elutasittatott és a
perköltséget megszüntette, helyben h a g y j a ; ugyanazt az Ítéletet abban a
részében, melyet alperes az ingatlanok kiadására és a hagyatékhoz tartozó
ingók 423 f r t 48 kr. értékének megfizetésére köteleztetett, megváltoztatja,
és felperest keresetének e részével is elutasitja, egyszersmind az alperesi
ügyvéd diját a felebbezésért, saját felével szemben 5 írtban megállapítja.
Indokok-. Az örökhagyó G. Károly hagyatékára vonatkozó s jelen perhez csatolt iratok s alperesek beismerése szerint bizonyított tény, hogy az
1884. junius hó 11-On végrendelet hátrahagyása mellett elhalt G. Károlynak
halála u t á n alperestől a felperes által gondnokolt gyermeke született.
Az örökhagyó részéről alkotott végrendelet keletkezése idején az utószülett kiskorú felperes még c s a k ' n é g y hónapos méhmagzat volt, a kinek
létezéséről, hogy tudomással birt volna a végrendelkező, alperes részéről a
perben állíttatott ugyan, de ez az állítás felperes tagadásával szemben épen
nem bizonyittatott.
Minthogy pedig az e részbeni bizonyítási kötelezettség alperest t e r .
lielte s ennek elmulasztása következtében az a jogszerű vélelem áll fenn
hogy végrendelkező a méhmagzat létezése felől tévedésben volt, s minthogy
csakis e tévedés következményeként tekinthető az, hogy végrendelkező a
felperesként fellépett kiskorút egész vagyonából kizárta és alperest nevezte
örökösévé, ugyanezért már e körülménynél fogva is a végrendeletet érvénytelennek kellett kimondani.
De ha ettől eltekinteni lehetne is, a végrendelet érvénytelenségét ki
kellett volna mondani azért, m e r t :
az Írásbeli magánvégrendelet érvényeoségéhez az 1876. XVI. t.-cz. 5i
§-a azt a föltételt állapitja meg, hogy a végrendelkező a tanuk együttes
jelenlétében jelentse ki, hogy az okirat az ő végrendeletét tartalmazza és
az okiratot vagy a tanuk előtt aláírja, vagy már előbb önkezűleg aláírtnak
elismerje és hogy ennek megtörténtét a tanuk magán uz okiraton is bizozonyitsák.
Ennek a törvényes kelléknek örökhagyó G. Károly 1884. évi április
25-én alkotott magánvégrendelete nem felel meg, mert bár az okirat végpontjában maga a végrendelkező nyilatkozik is arról, hogy a végrendelet
előtte felolvastatott, azt egész terjedelmében helyben hagyta és s a j á t keze
aláirásáéal megerősíti, sem az örökhagyó részéről t e t t eme nyilatkozatban»
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sem a végrendelet egesz szövegében nem emlittetik fel, hogy végrendelkező
a tanuk együttes jelenlétében j e l e n t e t t e volna ki azt, hogy az okirat az ő
végrendeletét tartalmazza, ugyanezt a körülményt az okiratot aláiró tanuk
sem bizonyítják magán az okiraton, u g y azt sem, hogy végrendelkező a
végrendeletet önkezűleg a l á i r t a ; ennek a lényeges kelléknek hiányában teh á t s mert a végrendelet alaki hiányai tanúvallomásokkal nem pótolhatók,
nevezett örökhagyó végrendelete az első biróság részéről helyesen mondatott ki érvénytelennek.
Végrendelet nem létében az egyenes leszármazó örököst illetvén meg
a törvény szerinti öröklés a szülők után, minthogy a felperes gondnok képviseletében kiskorú G. Istvánnak az örökhagyótól való leszármazása kétségtelen, ugyanazért helyben kellett h a g y n i az első biróság Ítéletét abban a
részében is, melylyel a kiskorúnak törvényes öröklési j o g a az Ítéletben
meghatározott hagyatékhoz tartozó ingatlanokra megállapítva lett.
Felperesnek az elvont hasznokra vonatkozólag és az elvont hasznok
után követelt kamatok iránt támasztott keresetével lett elutatitására nézve
a kir. itélő tábla az első biróság Ítéletét az e tekintetben felhozott indokokból és még azért is helyben hagyta, mert az elvont hasznok maguk is
kamat természetével birnak s kamatok kamatjai meg nem Ítélhetők ; a
perköltség megszüntetésére végül az első birósági itélet a felhozott megfelelő indokoknál fogva h a g y a t o t t helyben.
Az első birósági Ítéletnek azt a részét, melylyel alperes az ingatlanok
kiadására és a hagyatékhoz tartozott ingók 323 f r t 48 kr. értékének megfizetésére nézve kötelezve lett, a kir. itélő tábla azért változtatta meg s e
részbeni keresetével azért utasitottu el, m e r t :
az 1877. XX. t.-ez. 35. §-a rendelkezése szerint a természetes és törvényes gyámságot gyakorló anya u j a b b férjhez meneteléig kiskorú gyermekeinek vagyonát rendszerizt számadás nélkül kezeli s a perben nem is állíttatott, hogy alperestől a vagyonkezelésre való jogosultság gyámhatósági
intézkedéssel akár felperesnek ujabb férjhez menetele, akár más okok folytán elvonatott volna, mindaddig t e h á t , mig e tény be nem következik
alperes a gyámság alatt álló kiskorú felperes ingatlan vagyonának kezeié
sére jogosított, annak kiadására nem kötelezhető,
mert továbbá az a körülmény, hogy alperes a hagyatékhoz
tartozott
ingóságokat eladta, a vagyonkezelésre való jogosultság
folytán nem vonhatja
maga után azt a következményt, hogy alperes az iugók értékének
megtérítésére
köteleztessék, annál kevésbé pedig, m e r t felperes- részéről is beismertetett,
hogy neki alperes a hagyaték ellenében fennálló 87 f r t o t tevő követelését
kifizette s a hagyatéki iratok szerint az is kétségtelen, hogy alperes az
árvapénztárba az ingók eladása árából 53 f r t 50 krt befizetett, miből folyólag s r.rra tekintettel, hogy a 383 frt 67 kr. hagyatéki teher a hagyatéki tárgyalás folyamán felperes részéről is elfogadtatott az, hogy a
hagyatékhoz tartozott ingók eladására a hagyatéki terhek letörlesztéeére
fordíttatott s azok letörlesztése által felemésztetett-e, csak az alperes, mint
gyámmal megejtendő végleszámolás, illetve az ez irányban megejtendő eljárás körében lesz megállap tható s annak eredményéhez képest lesz alperest71 a hagyatéki terhek törlesztésére nem szükségelt összeg visszakövetelhető, (1889. május 29. 38322. szám.)
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A m. kir. Curia:
A másodbiróság Ítélete nem neheztelt részében
érintetlen, felebbezett részében pedig indokolásánál fogva helyben hagyatik. (1890. május 23. 7487. szám.)
Enyhitö

körülmények

szándékos

emberölésnél.

—

Bűnpártolás.

A n.-kikindai kir. törvényszék: Első r. vádlott P. A. büntetlen előéletű
a BTK. 279. §-a alá eső s a 281. §. szerint büntetendő szándékos emberölés
bűntettében bünösneü mondatik ki s ezért 5 évi fegyház büntetésre és 6
évi hivatalvesztésre ítéltetik. Másod r. vádlott B. A. 56 éves, büntetlen előéletű v á d l o t t az ellene emelt s a BTK. 279. §-ába ütköző szándékos emberölés bűntettének vádja és következményeinek terhe alól, és harmad rendű
vádlott M. A. 30 éves az ellene emelt s a BTK. 374. §-ba ütköző bűnpártolás vétségének v á d j a és következményeinek terhe alól felmentetik.
Indokok: B. M. n.-szentmiklósi lakos hullája az év márczius 24-én az
Aranka folyó csatornájában találtatván, orvosilag constatáltatott, hogy
életében fején, arczán, nyakszirt csontján s mindkét kezén több rendbeli
sértéseket szenvedett; c o n s t a t á l t a t o t t továbbá, hogy B- M. agynyomás és
szúrás folytán balt meg, mely a bonczjegyzőkönyvben leirt sérüléseknek
volt okvetlen és feltótlen következménye, ugy B. M. külerőszaknak lett
áldozata. A lefolyt vizsgálat és végtárgyalás folyamán P. A. vádlott maga
is beismerte, hogy f. év márczius 23-án éjjel a korcsmából ittas állapotban
1 aza jővén, az utozaajtót záiva találta, zörgetett, mire B. M. késsel kezében
az utczaajtót kinyitotta, közte és B. M. közt szóváltás keletkezett, s hogy
e közben B. M.-t egy ásóval fejbe ütötte, mire B. M. összerogyott, s beismerte azt is, hogy a földön eszméletlenül fekvő sértettet néhányszor
lábával megrúgta, s midőn B. M.-nak beállott halálát constatálta, annak
hulláját vállára emelve, az Aranka p a r i j á r a vitte s ott ledobta.
Minthogy ekkép vádlott maga is beismerte, hogy sértettet súlyos
eszközzel fejbe ütötte, s ezen vallomása mellett B. M. özvegye II. r. vádlott
és I. r. vádlott concubinája M. A. III. r. vádlott azon vallomásával, bogy
Pi Antalnak a házba lett belépése és B. M.-al lett fellépése után B. M.-t
P. A. mellett eszméletlenül heverni l á t t á k , szintén támogatva lett, kizárva
pedig az a körülmény, bogy az azután pár perez múlva lelkét kilehellett
B. M. fejére más valaki mérte volna a halálos ü t é s t ; tekintetbe véve még,
bogy ugy vádlott, mint a tanuk által bizonyítva lett, miszerint P. A. és
B. M. ellenséges viszonyban éltek, s tekintve azon súlyos eszközt, melyet
I.
vádlott sértett ellenében használt, annak az emberi élet kioltására
alkalmas voltát, a kifejtett erőt, a sértések számát és helyét, s főképen
azon körülményt, bogy a már eszméletlenül vérében fetrengő B. M.-t czipői
sarkával megrugdosta, s tekintve, bogy I. r. vádlott azon védekezése, hogy
a terhére rótt cselekményt önvédelemből követte el, figyelembe azért nem
jöhet., mert ezen védekezése az előnyomozat, a vizsgálat és vógtárgyalás
folyamán nem bogy megerősítést nyert volna, sőt ellenkezően ágyasának
M. A.-nak vallomásával határozottan megezáfoltatott s beigazoltatott, bogy
I. r. vádlott B. M.-nak azon sértő szavaira „részeg disznó" haragra lobbant,
b u n d á j á t ingerülten ledobta magáról s a szobából az udvarra kisietett s
B. M.-t egy ásóval leütötte, s igy beigazoltatott, hogy t e t t é t nem önvédelemből követte el, banem szándéka fellobbanó h a r a g j á b a n B. M.-nak élete

t

JOGI SZEMLE

119

kioltására irányult, s ezért vádlott a BTK. 279. §-ába ütköző s a BTK.
281. §. szerint büntetendő szándékos emberölés bűntettében volt bűnösnek
kimondandó s a f e n t i r t büntetéssel sújtandó.
2-od r. vádlott B. E. a vád alól felmentendő volt azért, mivel őt
csakis két vádlott társa terheli azzal, hogy férjét, miután már P. A. által
a földre lett teritve. szintén bántalmazta, minthogy azonban ez csupán az
ellenük emelt vád gyengítésére látszik irányzottnak, figyelembe annál kevésbé vehető, mivel nevezett vádlottak még az eszközt sem t u d t á k meghatározni, a melylyel II. r. vádlott f é r j é t állítólag bántalmazta. B. E.-nak
azon bíróságon kivül t e t t nyilatkozata pedig, hogy örülne, ha férje halálhírét hallaná, figyelembe véve azt, hogy 22 éven á t mindig rettegésben élt
férje oldalán, csupán jámbor óhajnak (sic!) volt veendő, a mely büntetés
alá nem jöhet.
A mi pedig III. r. vádlott M. Annát illeti, minthogy ez ellen csakis
az igazoltatott be, még pedig saját ünbeismeróse alapján, hogy I. r. vádlottnak a hulla felöltöztetésében és annak a vállra emelésében segédkezett,
de erre ittas és haragtól felhevült állapotban levő — vele tíz éven át együtt
élő és családot is alapitó — vádlott által kényszeríttetett, azért III. rendű
vádlott a BTK. 77. §. a l a p j á n felmentendő volt. (1888. decz. 15. 7148. sz.)
A budapesti kir. ítélőtábla : P. A. fegyház büntetésének mértékét 9
évre, hivatalvesztés mint mellékbüntetés mértékét 10 évre felemeli. B. Évát
és M. Annát a BTK. 374. §. szerint vétkesnek m o n d j a ki a bűnpártolás
vétségében és B. Évát 1 évi, M. Annát
évi fogházra s mindegyiküket 3
évi hivatalvesztésre itéli.
Indokok: Az eljárás nem szolgáltat t á m p o n t o t annak megállapítására,
hogy P. A. szeszes italokat mértéktelenül élvezett, annál kevésbé az annak
megállapítására f e k t e t e t t enyhítő körülménynek elismerésére.
Ugyanis az ellenkezőről eléggé meggyőző az a tény, hogy a vádlott
nyomban az ölés elkövetése után a bűntettre vezető nyomok és dolgok eltá
volitásához látott olykópen, hogy a levetkezett megöltre a ruházatot is
ráhúzta s azt az ölés színhelyétől távol eső helyre hurczolta, még a kést
is mellé helyezvén, kétségtelenül az elmetevékenységnek- teljesen zavartalan
voltát bizonyitó ama számításból, hogy a bűntettnek a megölt házánál lett
elkövetését palástolni sikerüljön.
Nem képez figyelemre méltó körülményt az állítólagos ellenséges viszony két okuál fogva :
1. mert nem nyilvánult az félreismerhetlen tényekben, t e h á t létezett
volta sem bizonyos, a z o n b a n legkevésbé kétségtelen az, hogy az egy házban lakók közt időnkónt felmerülhetett izetlenségeknek B. M. volt az oka
s nem P. A. ;
2. mert ha az állítólag előzően fenállott ellenséges viszony, bárki
volt annak az oka, a b ű n t e t t elhatározására befolyással b i r t volna, ez esetben oly mozzanatot is figyelemre kellene méltatni, a mely az erős felindulást következtethetné jelentőségéből, a vádlottnak pedig j a v á r a semmi esetre
sem szolgálna.
Egyedüli enyhitö körülmény t e h á t P. A. j a v á r a a büntetlen előélet,
ezzel szemben azonban a BTK. 90. §-nak alkalmazását indokoló nagy nyomatékú súlyosító körülményt képez a kegyetlenkedés, a melylyel vádlott
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a támadás ellen a megállapított nyomok részint huzamos időn át védekező
B. M.-t ennek saját házánál megölte. Ez az oka az e. b. ítéletén a b ü n t e tés mértékére nézve lett változtatásnak.
Azért is helyesnek találta ugyan a kir. tábla B. Évának a szándékos
emberölés v á d j a alól felmentését, mert P. A. a vizsgálóbírónál beismert e
hogy B. M.-on a sértéseket egyedül ő ejtette, s mert nincs megbízható
adat vagy nyom arra, hogy B. E. a férjén elkövetett bántalmazásra P . A.val egyetértett.
Azonban
, íel- mondta ki B. Évát a bűnpártolás vétségében és
a 90. §. alk.i .
:,1 a törvény megállapította legnagyobb büntetési" e
Ítélte őt, m t
vádlott úgyszólván szemlélője volt a férjén véghezvitt
ölésnek és ezt n ncsak megakadályozni nem törekedett, hanem a történteket palástolandó s P. A.-ról a gyanút elhárítandó, a hulla felöltöztetése
végett kiadta férje ruháit és saját beismerése szerint reggel felmosta a
vért és a véres falat bemeszelte, sőt férjének a k a l a p j á t megsemmisítette
majd elment a község házához és ott M. I. és Cz. M. esküdtektől az iránt
tudakozódott, hogy férje nincs-e bezáratva, később pedig, midőn a férj
hulláját meg is találták, a község elöljárósága előtt a h a l l g a t á s t f o l y t a t t a ;
és mert ennek a vádlottnak büntetlen előélete nem ok a törvény engedte
legnagyobb büntetés alkalmazásának mellőzésére.
M. Annát bűnösnek kellett kimondani, mert beismerése szerint kimosta P. A. ruháit, a melyek az elha ! t elhurczolásakor lettek véresek,
Ennek a vádlottnak vétkessége ki volt mondandó nemcsak azért, mert P.
A. nem t á m o g a t j a azt az állitását, hogy M. A. a hulla felöltöztetése és elhurczolása végetti vállára vetésben segédkezni vonakodott• és hogy a z o k b a n
csak a »te is kikapsz« fenyegető szókra segédkezett, hanem különösen
azért, mert a ruhák kimosása nem is P. jelenlétében történt, kényszerítésről t e h á t e tekintetben szó sem lehet, mert ha igaz volna is, hogy P. a
„te is kikapsz" fenyegető szókat kiejtette, ezzel M. A. vagy hozzátartozó,
jának életét vagy testi épségét nem veszélyeztette ; de még ha veszélyeztette volna is, akkor sem forogna fenn a BTK. 77. §-nak esete, minthogy
M. A. sem állítja, hogy a veszély nem volt másként elhárítható, mint a
hulla felöltöztetésében és vállra vevésében való segítség nyújtással. (188 9.
nov. 6-án, 6534. sz.)
A m. kir. Curia: Tekintve, hogy a vizsgálat adatai szerint a P. A.
és B. M. közt támadt verekedést néhai B. M. kezdeményezte azzal, hogy a
korcsmából hazatérő ittas állapotban levő P. A. vádlottat „rÓ3zeg disznó"nak nevezte;
tekintve, hogy a lakás felmondása ós az ajtó kiemelése folytán a
vádlott által a községi elöljáróságnál emelt panasz miatt az ellenséges viszony fenléte bizonyítottnak elfogadandó ;
tekintve továbbá, hogy az iratokhoz 58. sz. a. csatolt előljárósági
bizonyítvány szerint B. M. durva, részeges egyén volt és részegségében
nála az ölési düh kitörvén, ölni a k a r t ; a vizsgálat és végtárgyalás adataival pedig megállapittatott, hogy megöletése előtt rövid idővel i t t a s a n j ö t t
haza a korcsmából és ily állapotban nyitotta ki konyhakéssel kezében az
ajtót, tehát alaposan következtethető, hogy a tettlegességnek néhai B. M.
volt az okozója; tekintve végre vádlottnak büntetlen jó e l ő é l e t é t :
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a fő és mellék büntetés mérvére nézve a másodbiróság ítéletének
megváltoztatásával az elsőbivóság ítélete azzal a rendelkezészel bagyatik
helyben, hogy a fegyházbüntetés a mai naptól számítandó s abból vizsgálati fogsága által 10 hó kitöltöttnek vétetik.
B. E. büntetése büntetlen előéletére figyelemmel 9 hóra leszállittatik.
Végre M. A. vádlottra vonatkozólag a másodbiróság Ítéletének m e g változtatásóval az elsőbiróság ítélete bagyatik helyben, mert ezen vádlottnak az a cselekménye, hogy a nagyon felhevült ittas P. A.-t, a ki vele számos
éven át együtt élt, fenyegetés mellett történt kényszerítés folytán a hulla félöltöztetéséhen és vállra vetéséhen segítette, ruháit kimosta, a BTK. 374. §-ában
megkívánt ismérveket annál kevésbé tartalmazza, mivel a nevezett vádlott ezt
P. A.-hoz fenn levő viszonynál fogva, nem pédig azért, hogy az utóbbi a hatóság üldözése elöl meneküljön, vagy pedig hogy a büntető eljárás sikere meghiusittassék, avayy büntetlenül maradjon, tette.
Egyebekben a kir. tábla ítélete indokaiból helyben hagyatik.
május 24. 3057. sz.)
Közös végrendelet

megtámadása, midőn az e g y i k

(1890.

v é g r e n d e l k e z ő még ¿1.

A gyulafehérvári
kir. törvényszék : Felperesek keresetükkel
elutasittatnak.
Indokok : A kereset tárgyát, melyre a néhai M. Kula lui
Száva hagyatékának tárgyalása nyújtott alkalmat, azon közös végrendelet képezi, mely 1886. év május 7-én az időközben már elhalt
M. Kula lui Száva és a jelenleg is életben levő özvegy M. Kuláné
szül. K. Jolina mÍDt házastársak között jött létre, a melynek érvénytelenítése végett a felperesek az 1886. évi 5252. szám alatt
hozott végzés értelmében a végrendelet által érdekelt összes felekkel, tehát özvegy M. Kula lui Szávával szemben is, perre lettek
utasítva. Felperesek azonban jelen ítélet tárgyát képező keresetüket, jóllehet abban a fentebb megnevezett házastársak között létrejött végrendeletnek érvénytelenítését kérik kimondatni, özvegy
M' Kula lui Száváné, mint életben levő házastárs s a végrendelet
által érdekelt egyik fél ellen is kiterjeszteni elmulasztván, az által
az ezúttal vitatlanul hagyott kérdést : hogy a végrendeletnek melyik része nyilvánittassék érvénytelennek ? tisztába hozni és ítélet
tárgyává tenni nem lehetett. Mert egyfelől : a végrendeletnek özv.
M. Kulánéra vonatkozó részét érvénytelennek kimondani azért nem
lehetett, mivel ő maga mint végrendelkező fél jelenleg is életben
van ; másfelől a végrendeletnek néhai M. Kula lui Száva végintézkedésére vonatkozó részét azon indokból nem lehetett érvénytelennek nyilvánítani, mivel a végrendelet által szintén érdekelt özvegy
M. Kuláné szintén nem lett perbe idézve. Ily körülmények között
felperesek keresete érdemleges ítélet hozatalára alkalmas nem lóvén .
elutasítandó volt. (1888. decz. 28. 5737. sz.
A marosvásárhelyi kir. itélő tábla : A kir. törvényszék idézett
ítéletének megváltoztatásával felpereseknek keresetükkel azon okból lett elutasítása, mert özvegy M. Kuláné még életben van és
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perbe nem vonatott, indokoltnak nem találtatik s az eljáró kir.
törvényszék érdemleges itélethozására utasittatik.
Indokok : A törvény sehol sem tiltja, hogy oly esetekben, minő
a jelenlegi is, midőn házastársak végrendelkezése ugyanazon
iratban
foglalva van, a törvényes örökösök mindaddig, mig az egyik vagy
másik házastárs életben van, a végrendeletet még nem
támadhatják,
és ép ugy nem akadályozhatja a végrendelet érvényes vagy nem érvényes voltának kimondását azon körülmény, hogy a mig életben levő
végrendelkező házastárs perbe nem vonatott ; ennélfogva a neheztelt
elsőbirósági Ítéletet megváltoztatni ós az eljárt bíróságot érdemleges Ítélet hozatalára utasitani kellett. (1888. decz. 28. 5737. sz.)
A m. kir. Curia: A marosvásárhelyi kir. itélő táblának ítélete,
a mennyiben a kereset M. Kula lui Száva hagyatékára nézve elbirálhatónak kimondatott, helybenbagyatik, a mennyiben azonban
ez M. Kulánéra is vonatkozik, megváltoztatik s e részben az elsőbíróság ítélete hagyatik helyben.
Indokok : M. Kula lui Száva hagyatékára vonatkozólag a kir.
ítélő tábla ítélete az abban felhozott indokoknál fogva volt helyliagyandó annál inkább, mert a közösen alkotott végrendelet megtámadására azok, kik az által magukat sértve érzik, a másik végrendelkező életében is jogosítva vannak, a mennyiben az egy okiratban
foglalt közös végrendelet tulajdonlcép két végrendeletet tartalmaz, minélfogva attól, ki a két végrendelkező valamelyikének intézkedésében megnyugodni nem akar, nem vonható meg a jogosultság, hogy
azt a másik végrendelkező társ életében meg ne támadhassa, ehhez
képest tehát, tekiutettel arra, hogy M. Kula végrendelete által
érdekelt felek közül a hozandó Ítélet azok jogaira, kik a perben
nem állanak, befolyással nem lehet, a kir. itélő táblának ítéletét
az elhalt M. Kula végrendeletére nézve helyben kellett hagyni.
Ellenben nem lehetett felperesek keresetét megállapítani M.
Kula nejének végrendelkezése ellen, mert ő még életben van s ez
oknál fogva az elsőbiróság Ítélete, mely szerint felperesnek ez
iránybaui keresetének hely nem adatott, volt helybenhagyandó.
(1890. május 8., 7017/1889. sz.)
V é g r e h a j t á s egy gyermek á t a d á s á r a Felebbvitel a v é g r e h a j t á s i eljárásban.

A tordai kir. törvényszék: A dr. M. Ignácz kir. közjegyző által
1887. évi 552/87. sz. a. kiállított közjegyzői okirat alapján a kielégítési végrebaji ás Tordán 1888 íebr. 5-én született Flórián Gyula
nevű fia kiadása iránt S. Gyula részére S. Gyuláné ellen elrendeltetik. (1890. febr. 24-én 804/890.)
A marosvásárhelyi kir. tábla: A kir. tábla a neheztelt végzést
s az azt követett eljárást hivatalból megsemmisiti, a kielégítési
végrehajtási kérvényt végrehajtást kerő félnek visszaadatni rendeli.
Indokok : A lözjegyzői törvény ama rendelkezése, hogy közjegyzői
okmány alajján birói végrehajtást elrendelő végzés ellen kifogásokban állapította nieg a jogorvoslatot, az emiitett törvény 113. §-ának
a) pontja értelmében a bíróság illetéktelensége esetében is, nem vonat-
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koztatható oly esetre, midőn a bírósági 'hatáskör teljes hiánya forog
fenn, s midőn a tkrdts. 8. §. a) pontja szerint a szabálytalanul megindított birói eljárás azonnal megállítandó s a fél a további jogsérelemtől megóvandó.
Tekintve pedig, hogy jelen esetben a tordai kir. tszék bírósági hatáskörbe nem tartozó ügyben járt el, a felfolyamodvány az
eljárás általános szabályai értelmében elfogadandó s a neheztelt
végzés és az ezt követett egész eljárás hivatalból megsemmisítendő
volt, mivel az 1877. XX. t. cz. 14 §-a félre nem magyarázható
rendelkezése szerint az iránt intézkedni, hogy a kiskorú gyermek
azon szülejének, ki őt a törvény, bírósági határozat, vagy gyámhatósági intézkedés szvnnt magánál tartani jogosítva van, átadassák vagy
visszaadassék, minden esetben a gyámhatóság hatáskörébe
tartozván,
a gyermek személye birói végrehajtás tárgya nem lehet, s az 1877.
85. t. cz, X. fejezete a végrehajtási kérvénynek alapjául szolgált
jogviszonyokra egyáltalján nem vonatkozik, következőleg, azok végrehajtható közjegyzői okirat tárgyát sem képezhetik.
A felfolyamodás folytán, habár az egész eljárás megsemmisíttetett, tekintettel arra, hogy a gyermek az eljáró bíróság törvényellenes intézkedései következtében a birói végrehajtás utján
az édes anyjától már tényleg elvétetett és az atyjának átadatott:
az előbbi állapotba való visszahelyezés iránt ez uton intézkedést
tenni nem lehett, miután az 1877. XX. t. cz. hivatkozott rendelkezése értelmében a gyermek visszaadása iránti intézkedés a gyámhatóság hatáskörébe tartozik.
A felfolyamodás költségének viselésére, tekintettel arra, hogy
a nyilvánvaló vétségéért az elkövetett eljáró bíróság elmarasztaltatása
nem kéretett, végrehajtató fél volt kötelezendőül 890. márcz. 26.1299.)
A m. kir. Curia : A másodbirósdg végzése megváltoztatik akképen, hogy panaszlottnak az első bíróság végzése ellen 1890. márcz.
5-én 924. sz. a. benyújtott felfolyamodása hivatalból visszautasittatik.
Mert : A végrehajtási eljárás során hozott bírósági végzések
ellen az 1881. LX. t. cz. 34. §. szerint csak annyiban van felfolyamodásnak helye, amennyiben azt a törvény ki nem zárja.
Miután
pedig a közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtás ellen a kötelezett fél az 1874. XXXV. tczilck 113. §-a szerint kifogással élhet,
miből következik, hogy ilyen végrehajtást elrendelő végzés ellen, (gyedüli jogorvoslat a kifogás : az első bíróság végzése ellen benyújtott
felfolyamodás, mint a törvény által kizárt felebbvitel, az 1881.
LIX. t. cz. 27. §. értelmében, már az első bíróság által visszautasítandó lett volna. (1890. május 29. 4255/890.)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A bírósági szervezet módosításáról szóló törvénytervezetet,

melynek elkészítéséről már értesitettiik olvasóinkat, az igazságügyi
miniszter ur még a nyár folyamán szándékozik közzétenni, liogy
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a szakbeli közönség a tervezetet megbírálhassa, mielőtt az az
őszszel törvényjavaslat alakjában az országgyűlés elé kerül, A
törvénytervezet, mely, értesülésünk szerint, nem öleli föl az egész
birói szervezet végleges szabályozását, mert ez, a dolog természeténél fogva, csak a polgári és büntető eljárási törvények megalkotása után fog megtörténhetni, az igazságügyi előterjesztések elseje
lesz és — törvónynyé válás esetében — még a kir. táblák szétosztásáról szóló törvény végrehajtása előtt fog életbelépni, A nagy
horderejű reform főbb vonásaiban a következőkre terjed k i :
A kir. curiai és kir. Ítélőtáblai birák rangfokozatuk-, rangsoruk- és járandóságuknak, úgyszintén magasabb fizetésre való
igényüknek megtartásával, beleegyezésükkel törvényszéki elnökökké
nevezhetők ki. Másrészről az elnökök elnöki állásukban megmaradva
curiai birákká lesznek kinevezbetők, nehogy a nekik megfelelő
elnöki állást csak az előrelépés kedvéért és okából elhagyni legyenek kénytelenek. A reform második része az elsőfokú bíróságok
színvonalát szándékozik emelni ugy, hogy az elsőfokú birák, állásukban való meghagyás mellett, rangban ós fizetésben előrelépnének. A tervezet módot fog nyújtani arra, hogy a törvényszékeknél
legalább is azok a kiválóbb birói tapasztalatú egyének megmaradhassanak, a kikre, mint elnökökre, a felebbezési tanácsokban szükség léend. A törvényszéki és járásbiráknak évenként, a költségvetési törvényben megállapított együttes létszámából körülbelül 5%
lesz a kérdéses előléptetésben részesithető. Ezen korlátok között
bizonyos hosszabb birói szolgálati idő meghatározása mellett nevezné ki a király a törvényszéki bírákat és járásbirákat, eddigi
alkalmazásukban meghagyás mellett, kir. táblai birákká. A törvényszékhez ekkép kinevezettek rendszerint tanácselnöki teendőket
végeznének. Minthogy azonban az 5°/0 korlátja meg nem engedné,
hogy annyi kir. Ítélőtáblai birói állásban levő törvényszéki biró
működjék a törvényszékeknél, a hány tanácselnökre a törvényszékeknél a polgári és bűnvádi perjogi törvények életbeléptekor
szükség leend, sőt ha megengedné is, alig volna található annyi
elsőfokú biró, ar ki az ily természetű előléptetésre méltán alkalmazható is volna: ennélfogva kir. táblabírói javadalmazásu és
rangú tanácselnöki állások szervezése helyett az igazságügyminiszter azt a jogot szándékozik magának megadatni, hogy a kiválóbb
törvényszéki birák sorából rangemelés nélkül tanácsvezetőt rendelhessen ki ahhoz a törvényszékhez, a hol a tanácsvezetői teendők
teljesitése ezt igényli
A kirendelt biró 4—500 frt pótlékban részesülne és természetesen a tanácsvezetői megbízás visszavonható
nem volna. V
T T A ^ I
flCI^I
ö l
A járásbiróságoknál több járásbirót és kevesebb albirót fognak alkalmazni; a rangban legidősebb járásbiró lesz a biróság
vezetője. Az albirói állást a tervezet gyökeresen reformálja. A
törvényszékeknél ugyanis albirói állásokat rendszoresitenek, de azzal
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a korlátozással, hogy a törvényszéknél alkalmazott albirák száma,
az illető törvényszék rendszeresített birói létszámának negyedrészét
meg nem haladhatja. Az albirót kinevezésekor rendesen a törvényszékhez osztják be a nélkül, hogy székhelyét véglegesen megállapítanák, Az ily módon kinevezett albirót legalább egy évig kir.
törvényszéknél alkalmazzák és végleges székhelyét az igazságügyminiszter akkor állapítja meg, mikor a járásbírósághoz rendeli ki.
Fontos okból a végleges szókhely egy év letelte előtt is megállapítható. A törvényszékhez beosztott albiró más törvényszék területén levő járásbírósághoz, mint a mely törvényszékhez beosztották,
végleges székhelyének megállapítása előtt is csak beleegyezésével
helyezhető át, illetőleg rendelhető ki. A törvényszék tanácsüléseiben egynél több albiró nem vehet részt; a felebbezési tanácsból
az albirák ki vannak zárva; telekkönyvi egyes bíróul albiró ki
nem rendelhető.
A tervezet a vizsgálóbírói reformot is felöleli. Túlnyomóan
szokásban volt eddig, hogy vizsgálóbirákul tapasztalatlan, kezdő
jegyzőket, aljegyzőket, sőt joggyakornokokat is alkalmaztat. A tervezet szerint a törvényszók vizsgálóbiráját, a kir. törvényszéki
bírák sorából, két évi időtartamra az igazságügyminiszter nevezné
ki. A vizsgálóbíró évenkint 200 f r t pótlékban részesülne. Csekélyebb fontosságú esetekben a törvényszék elnöke vizsgálóbírói
teendőkkel albirákat is megbízhat, de ezek, kell, hogy szoros szolgálati kapcsolatban álljanak a törvényszék első vizsgálóbírójával.
A tervezetben továbbá a felügyeleti jog, az egész birói és
ügyészi szervezetre kiható szabályozásban részesül. A tervezet az
elnöki tanács intézményét is szándékszik meghonosítani a kir.
tábláknál és kir. Curiánál, melynek feladata volna a birói állásokra
a kijelöléseket megtenni s a bíróság vezetésében az elnököt támogatni.
Az alsóbb bíróságok ügyvitelének a felsőbb biróságok által
gyakorolható ellenőrzése is önálló fejezet intézkedéseiben nyer
megoldást. A birói h'pesitéá kellékek közül a tervezet a gyakorlati
birói vizsgálatot kizárja és helyette az ügyvédi vizsgálat sikeres letételének igazolását kívánja meg. A felsőbb birói és ügyészi állásokra
különös képesítési kellékül a jogászi életpályákon (birói, ügyészi,
jogtanári, közjegyzői, ügyvédi, igazságügyminiszteriumi, jogügyi és
közalapítványi igazgatóságok) eltöltött bizonyos mennyiségű gyakorlati idő kimutatását kívánja meg. Ezzel a jogászi életpályák
bármelyikén tényleg kifejtett működést teszi a magasabb birói állás
elnyerhetésének fültételévé és gátat vet annak, hogy a jogászi
életpályán nem levők a birói hivatalt magasabb birói állásokon
kezdhessék meg. Nálunk a mai törvények szerint curiai bírónak,
vagy épen a kir. Curia elnökének kinevezhető az, a ki egy nappal a
kinevezés előtt tette le az ügyvédi vagy a gyakorlati birói vizsgálatot. Vagy kinevezhető ezekre az állásokra az, a ki harmincz
évvel előbb tevén le az ügyvédi vizsgálatot, ez idő alatt joggal
sohasem foglalkozott. — A tervezet az ügyészi áthelyezésre és a
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megbízás visszavonására vonatkozó törvényeket a gyakorlati szükségnek megfelelően módosítja; kiegészítő intézkedéseket tartalmaz
az együttalkalmazást kizáró rokonsági és sógorsági viszonyokról;
meghatározza a concretalstatusra és rangsorra vonatkozó általános
tételeket; biztosítja az egyenrangú állásokban nyert rangsort ós
fizetési fokozatot az újonnan elfoglalt állásokban s megteszi a
szükséges átmeneti intézkedéseket, melyek különösen nélkülözhetlenek a gyakorlati birói vizsgálat eltörlése és amaz ujitás következtében, hogy felsőbb birák is működhetnek az elsőfokú bíróságoknál.
Ezek a tervezet legfőbb intézkedései. Bő alkalmunk lesz
majd azokra még visszatérni; ma csak azon kivánságnak adunk
kifejezést, hogy a tervezet mihamarább törvénynyé váljék, mert
ezzel nagy lépést tettünk bíróságaink színvonalának emelése felé,
— erre pedig valóban égető a szükség.
Dr. Zsöyöd Benő úrnak a budapesti egyetemhez a magyar
magánjog rendes lauárává történt kinevezését — melynek bekövetkezését már lapunk I. kötetének 349. lapján jeleztük — széles körben örömmel fogadták. A budapesti egyetemen jó ideig a magyar
magánjog volt a leginkább elhanyagolt tantárgy és ez az oka
aunak, hogy az ujabb jogász nemzedéknek civilistikus képzettsége
alig van, s a mi van, az is a rómaijogi tanulmányok eredménye.
Zsögödben az egyetem valóban kitűnő erőt nyer, a ki az oktató
nemes ambitiójával jő a tanszékre és a kinek legnagyobb öröme a
tanítással elért siker. Irodalmi munkásságát lapunk olvasói kétségtelenül jól ismerik. Tanulmányainak kedvencz tárgyát az öröklési jog területe képezi, tehát a ma még legsajátosabb magyar
jog s így van reményünk arra is, hogy az általa nevelendő jogászokra nézve hazai jogunk eme legbonyolultabb része nem fog
ismeretlen maradni. Szóval, örvendünk e kinevezésnek, melylyel
díszítik az egyetemet, s óhajtjuk, hogy a közel jövőben várható
többi kinevezés is oly szerencsés legyen, mint ez volt.
A csőd felszámolási jegyzökönyvek

után

járó

bélyegilleték

lerovása tárgyában a pénzíigyminister ur e hó 9-én 67615. sz. a.
az összes pénzügyigazgatóságokhoz oly értelmű rendeletet intézett,
hogy a bejelentők által a felszámolási jegyzőkönyvre illesztendő
bélyegjegyek ezentúl a csődbejelentéshez is mellékelhetők, a felszámolás határnapjáig elnöki letétként kezelendők ós hivatalból a
jegyzőkönyvre illesztendők. Ez üdvös rendelet különösen a csődbíróság székhelyén kivül lakó ügyvédeket fogja sok kellemetlenségtől (főképen lelettől) és költségtől megóvni.
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A kir. bírósági végrehajtók e hó 26-án Budapesten országos értekezletet fognak tartani, melyen a tanácskozások főtárgyát
azon kérdés fogja képezni: kivánatos-e a végrehajtói állásnak
államosítása, rendes fizetéssel ós nyugdíjra való igénynyel, vagy
pedig fentartsák-e kellő reformokkal, rendes díjszabás szerinti javadalmazásukat? (Mi az előbbi felfogásnak hódolunk. L. Jogi
Szemle I. köt. 65. s kk. 11.)
A bírói tévedés következményei.

Lapunk

II. kötetének

781.

lapján megismertettük olvasóinkat a Borras-esettel. Ennek most
két jótékony hatása lesz a franczia jogszolgáltatásra : az ujrafelvétel megengedése a büntető eljárásban és az ártatlanul elitéltek kártalanítása, amely kérdésekről a franczia kamarában az ad hoc
alakított bizottság előadója. Pourqucry de Soisserin, a következőket
terjeszté elő : Ma Francziaországban a revisiot az 1867. junius 29.
törvény szabályozza, szoros kapcsolatban a Code 443—445. §§-ival,
melyek a következő 3 esetben engedik meg az ujrafelvételt: 1. Ha
az ölésért való elitélós után kiderül, hogy az állitólag megölt még
él; 2. ha ugyanazon bűntettért más személyt Ítélnek el mint tettest és a két elitélés egymásnak ellenmond ; 3 ha valamely terhelő tanút utóbb a vádlottal szemben elkövetett hamis eskü miatt
jogerősen elitélnek. Az 1867-es törvény vétségekre is kiterjeszté a
felülvizsgálatot és az erre való jogot az elitélt örököseinek és rokonainak is megadja. A 2. és 3. esetben az ujrafelvételt az elitéléstől számitott két éven belül kell kérni — A mai törvény követménye, hogy az ártatlanul elitólt nem kaphat elégtételt, ha az igazi
tettes ellenében a cselekmény elévült, ha az meghalt, beszámithatatlanná lett vagy ha (inditványi cselekménynél) nem üldözhető.
A bizottság javaslata a két évi határidőt a hamis tanuk elitéléséről vagy az igazi tettesről való tudomásvételtől számitott öt évre
terjeszti k i ; általánosságban pedig megengedi az ujrafelvételt, ha
oly tény derült ki, melyből az elitélt ártatlansága bebizonyitbató
volna. Nehogy azonban ezzel, noha más névvel, behozzák a F r a n cziaországból elvileg kizárt felebbezést a ténykérdésben, a bizottság
azt javasolja, hogy amaz esetben csak az igazságügyministernek
legyen joga a semmitőszéknél az ujrafelvételt indítványozni, másnak nem. (A bizottság e javaslata éles ellentétben van a nagy forradalom törvényhozásával, a mely — a hatalmak hármas felosztásának merev alkalmazásával — az itélet jogerősségét feltétlennek
és a végrehajtó hatalom semmiféle cselekvényével meg nem támadhatónak nyilvánította.)
A kártalanítás kérdésében azt határozta a bizottság, hogy
azon vizsgálati fogságért, melyet az eljárás beszüntetése követ, ép
oly kevéssé nyújtsanak kárpótlást, mint a felmentés esetében, nehogy egyrészről az államügyészség buzgósága csökkenjen és másrészről, mert annyi felmentés történik szánalomból és különös
körülményekre való tekintetből. A bizottság azt javasolja, hogy
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kártalanítást csak a bírói tévedésen alapuló Ítéletek hatályon
kivül helyezése esetében nyújtsanak. A kárpótlás (dommages intérêts) követelése átszáll a házastársra és mindazon rokonokra, kikre
az elítélésből hátrány eredt. Ha az elitélés csak pénzbüntetésre
szólt, az állam ezt és az eljárás költségeit tériti vissza. A kárpótlás mértékét nem áltapitották meg ; a bizottság azonban ama
reményének adott kifejezést, hogy a bíróságok becsületbeli dolognak fogják tekinteni, hogy tévedésük áldozatának teljes és kielégítő elégtételt nyújtsanak, nem pedig alamizsnát.
Belgiumban törvényjavaslatot terjesztettek a törvényhozás
elé, mely szerint a Code Napoléon-nak Belgiumban is érvényes
341. szakasza („La recherche de la paternité est interdite") hatályon kivül helyeztetik ós az atyasági keresetnek hely adatik.
— Egy másik javaslat, melyet a kormány szintén már benyújtott
a képviselők kamarájának, felhatalmazza a helyi hatóságokat, hogy
azon gyermekeket, a kiket szülőik nem tudnak vagy nem akarnak
tisztességes életre nevelni, a szülői hatalom alól kivéve, erre való
közintézetekben neveljék.
A büntetötörvénykönyv rendelkezéseinek kiterjesztő magyarázata ellen nyilatkozik a „Gerichtssaal" utolsó füzetében Mittelstádt, azon tapasztalat alapján, hogy a bíróságok számos bűncselekményt állapitanak meg ott, a hol a törvény nem akart büntetni
és különösen gondatlanságért büntetnek sok oly esetben, midőn a
törvény csak a szándékos cselekményt akarta megfenyíteni. A
németországi lapok helyeslik Mittelstadt fellépését és különösen a
a grober ü n f a g fogalmának kiterjesztésére utalnak, a mely valógos — Unfuggá fajult már el.
Határidő és sürgetési naplóra hirdet előfizetést Somlyói
V.
Ignác/ ur, maros-ludasi bir. végrehajtó, a „Bir. Vegr. Közlöny"
szerkesztője. A jól ismert naplót, melyet minden hatóság czólszerüen használhat és a melyről az igazság- és belügy ministerek, továbbá törvényszéki elnökök, alispánok, járásbirák, ügyvédek igen
elismerően nyilatkoztak, 1 frt 60 (sürgetési naplóval 2 f r t 50)
kros előfizetési árral lehet megszerezni.
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