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Méltóságos Elnök Ür! 

Érdemes Vendégeink! 

Mélyen tisztelt Szakosztály! 

Azoknak az előadásoknak, amelyeket egyesületünkben 

legutóbb Dr. LÁNG MITICKY ERNŐ táblai elnök úr, majd ü r . TURY 

SÁNDOR KORNÉL egyetemi tanár úr tartottak, valamint az én mai 

előadásomnak a tárgyából, méltóztatik megállapíthatni, hogy 

egyesületünk, az elnök úr intencióit követve, teret engedni kí-

ván az elmélet határain túlmenő gyakorlati irány, a jogalko-

tás és jogszolgáltatás egyes aktuális kérdései tárgyalásának. 

Amíg azonban az előző előadó urak előadásaikat mélyen 

járó jogászi okfejtéseik mellett hozzáférhetővé és vonzóvá tud-

ták tenni jogászi kasztunkon kívül állók számára is szempont-

jaiknak nagyvonalúságával és gondolataiknak ötletességével, 

sajnos, ezekben nem tudok nyomukba lépni és pedig részint a 

bennem ezirányban hiányzó szubjektív készség, részint a tár-

gyam szakszerűségében rejlő momentumok folytán. 

Előadásomnak tárgya az a törvényjavaslat, amelyet az 

igazságügyi kormány egyes jogügyleteknek kötelező írásba 

foglalásáról készített és az elmúlt évben a képviselőház elé ter-

jesztett és amely ott minden valószínűség szerint a közeli idő-

ben tárgyalás alá is fog kerülni. 

Igaz ugyan, hogy ennek a törvényjavaslatnak az előde, 

mint az okirati kényszerről szóló törvényjavaslat még 1927-ben 

látott napvilágot, azonban éppen az a körülmény, miszerint ez 

nem került le a napirendről, hanem az elhangzott kritika figye-

lembevétele mellett, átdolgozva újból felszínre került, bizo-

nyítja, hogy a kormánynak eltökélt szándéka az okiratokkal 

kapcsolatos egyes kérdéseknek törvényes rendezése. 

Annak a törekvésnek, amely egyes jogügyleteknek köte-

lező írásbafoglalását kívánja, két szempontot kell összeegyez-

tetnie. 



A jogügyletek írásba foglalása kétségkívül előmozdítja a 

forgalom biztonságát, minthogy az írásba foglalt ügylet létre-

jötte és tartalma kevesebb alkalmat enged ezek vitathatósá-

gára. 

A jogbiztonságot szolgáló ez az előny azonban áldozatot 

kíván a felektől és pedig időbeli és többnyire anyagi áldozatot 

is és ilymódon a forgalomnak bizonyos mértékben megnehezí-

tését vonja maga után, mint minden megkötöttség terhet is 

jelent. 

És ha a mérleg egyik oldalára tesszük az írásbeliségnek 

a jogbiztonságra kiható előnyeit, a másik oldalára annak a for-

galom megnehezítésében jelentkező hátrányait, további nehéz 

probléma gyanánt jelentkezik; mely tényezők azok, amelyekre 

az írásbeli alak megformálása bízható olyképen, hogy a cél: a 

felek akaratának megrögzítése, elérhető legyen, értem ez alatt, 

a közjegyzői, az ügyvédi, a községi jegyzői kötelező közremű-

ködést vagy ezek mellőzésével a felek jogosultságát az írásbeli 

alak létesítésére. 

A szerződések írásbeliségének problémája nem új, hiszen 

jogszabályaink a jogügyleteknek hosszú sorozatára tették már 

eddig is kötelezővé az írásbeliséget úgy, hogy a törvényjavas-

lat csak kiterjesztése az írásbeliségnek egyes további jogügy-

letekre. 

A szerződési írásbeliség problémájánál lényeges szerepet 

játszik a jogi műveltség foka, amelyen az ország lakossága áll. 

Mennél szélesebb rétegei a társadalomnak tájékozottak a jogi 

fogalmakról, annál kevésbé van szükség a szerződési akarat 

írásba foglalására, miután azok, akik nyilatkozataik jogi jelen-

tőségéről tájékozva vannak, ezeket szóbeli úton is kellőképen 

tudják kifejezésre juttatni. Az okirati kényszerre tehát elsősor-

ban a jogban járatlanok érdekében van szükség, eltekintve a 

bizonyítás szempontjaitól, amelyek mindenkire egyaránt elő-

nyössé teszik az írásbeli formát. És tovább menve, mennél na-

gyobb azoknak a száma, akik jogi ismeretekkel birnak, annál 

kevésbbé szükséges hivatásszerű jogászoknak bevonása az ok-

iratok létesítéséhez. 

Ebből a szempontból tekintve az okirati kényszer kérdé-

sét, meg kell állapítanunk, hogy a jogi műveltség terén nálunk 
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nagy elmaradottság mutatkozik. Ezen állításom igazságát első-

sorban ügyvédtársaim fogják megerősíteni. 

Nekünk áll elsősorban módunkban erről folytonos tapasz-

talatokat szereznünk. Egyes régi, de már hatályukat vesztett 

jogszabályok szinte eltörölhetlenül benne maradtak a nép tuda-

tában és alig talál hitelre, mikor egy ilyen jogelv megszűnésére 

hivatkozunk. Példa gyanánt említem, hogy testi sértés esetén 

az esetek túlnyomó részében a sértett fél ragaszkodik ahhoz, 

hogy neki kárának és költségének a megtérítésén felül fájda-

lomdíj is jár. Bizonyára létezett valamikor ily értelmű jogsza-

bály, amelynek emléke folytán ez ma is élő intézményként lé-

tezik a közfelfogásban. 

Mellékesen említem, hogy ebben a felfogásban szerintem 

helyes jogérzék nyilatkozik meg, amely előbb-utóbb utat fog 

törni magának a jogalkalmazásban. Ha hosszú vajúdás után 

eljutottunk a becsületen, az emberi méltóságon, a női tisztessé-

gen ejtett sérelemért járó abstrakt erkölcsi kár fogalmához és 

megtérítésének kötelezettségéhez, szerintem épen annyi igaz-

ság rejlik a testi bántalom által előidézett fizikai szenvedés 

anyagi rekompenzációjában. 

Való igaz, hogy a mai élő magyar jog, értve ez alatt a 

büntetőjog, a hiteljog, magánjog, közigazgatási és pénzügyi jog 

köréhez tartozó törvényeket és rendeleteket, útvesztő labirintu-

sokkal járhatatlanná tett olyan óriási terület, amelyben már a 

tájékozódáshoz is, csak hosszú esztendők munkájával lehet el-

jutni. 

És ennek az előidézésében nemcsak törvényeink és rende-

leteink aránytalanul nagy számának van része, hanem előidézi 

ezeknek olyatén szerkezete, mely szerint valamely korábbi tör-

vényre vonatkozó pótlások nem az eredeti törvény megfelelő 

átdolgozásával történnek, hanem annak egyes szakaszait, sőt 

bekezdéseit darabokra szabdalva néha három-négy törvényből 

együttesen kell összeállítani a hatályos szabályt. 

A jogszabályok ilyetén komplikált szerkezete mellett hat-

ványozott fontossággal-birna a jogi tudás terjesztése. Ennek 

az érdekében, illetve abban az irányban, hogy a hivatásos jo-

gászokon kívül a jogi ismeretekben való tájékozódás mások 

részére is hozzáférhetővé tétessék, nálunk semmi sem tör-

ténik. 



Nem hivatkozom az amerikai példára, ahol az egyetemi 

előadásokra előképzettségre tekintet nélkül bárki beíratkozha-

tik, azonban úgy vélem, hogy például Szegeden az egyetem tu-

dós tanárai ezen a téren sokat tehetnének a jogi ismeretek kö-

rébe vágó népszerű előadások tartásával. 

És itt fölvetem a kérdést, amelyet elsősorban szakosztá-

lyunk új elnökéhez intézek, nevezetesen, hogy ez a mi egyle-

tünk nem lenne-e alkalmas a maga megszabott tudományos 

feladatain kívül a jogi műveltség szélesebb körben terjeszté-

sére ? 

Vagy itt van a népművelési főiskola, amely állami és vá-

rosi támogatásban részesül, amelynek tudtommal jogász elő-

adója alig van és így programjában jogi tárgyú előadások nem 

szerepelnek. 

A középiskolák közül egyedül a kereskedelmi iskola tan-

tervében szerepel mint tantárgy jogtudomány és pedig csakis 

a kereskedelmi és a váltójog. Igaz, hogy a sajtó mind többet és 

többéi foglalkozik igazságszolgáltatási ügyekkel, azonban túl-

nyomó részben csak bűnügyekkel és így a jogi ismeretek ter-

jesztéséhez számottevően nem járul hozzá. 

Nézetem szerint tehát bizonyos alapvető jogi ismeretek 

oktatását az összes középiskolákban kötelezővé kellene tenni, 

továbbá a törvényeket és rendeleteket hozzáférhető módon pub-

likálni. 

Az okirati kényszer kiterjesztésének a kérdésénél azon-

ban nekünk a mai viszonyokat kell szem előtt tartanunk s ha 

ezt tesszük, úgy a kiterjesztés mellett kell állást foglalnunk. 

Nem tudom magamévá tenni a budapesti ügyvédi kama-

rának azon álláspontját, amely az okirati kényszernek külön 

törvény keretében való intézményesítését nem tartja időszerű-

nek és célszerűnek. 

A budapesti ügyvédi kamara ezen álláspontját azzal in-

dokolja, hogy „a jelenleg vajúdó jogfejlődés nem alkalmas a 

jogi és gazdasági élet szabályainak újabb korlátok közé szorí-

tására. Nem ajánlatos, hogy a mindennapi életben előforduló 

ügyletek csak írásban való lekötelezés esetében létesülhessenek 

érvényesen főkép akkor, mikor tételes magánjog hiányában az 

egyes ügyletek, melyeknek érvényessége azok okiratba fogla-

lásától tétetik függővé, az életviszonyok változásával folyton 
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változásoknak vannak kitéve s az egyes ügyletek fogalommeg-

határozására hiányzik a pozitív keret. Ha majd a polgári tör-

vénykönyv tervezetének munkálatai törvényhozási úton tető 

alá kerülnek, e korszakos jogi alkotás keretébe lesznek beillesz-

tendők azok a jogszabályok, amelyek bizonyos ügyletek érvé-

nyességéhez megkövetelik az írásbeli formát". 

A budapesti ügyvédi kamarának ezen aggályait alaptala-

noknak tartom. Ezek nem veszik figyelembe, hogy a javaslat 

nem operál új jogügyleti fogalmakkal, ilyeneknek a hevenyé-

szett konstruálása tényleg nem lenne kívánatos. Azonban a ha-

szonbérleti, az ajándékozási, a kezességi, az életjáradéki stb. 

ügyletek, amelyek a javaslatban szerepelnek, jogéletünkben 

annyira kikristályosodott alakkal birnak és a hozzájuk fűződő fo-

galom kételyek árnyától és felfogások különbözőségétől any-

nyira menten létezik a magánjogban, miszerint ezen mit sem 

változtathat, ha ezen ügyletek érvényessége írásbeli alaktól té-

tetik függővé. 

Nem mondhatunk le arról az előnyről, amelyet a bizonyí-

tás megkönnyítése szempontjából, szemben a tanubizonyítással, 

az okirati bizonyítás jelent. 

Bizonyára gyönyörű munka az a lélekelemzés, amelyet a 

bíró a tanukkal szemben vallomásaik világrahozatalánál majd 

mérlegelésénél folytatni kénytelen, de ez a munka egyszersmind 

olyan szellemi erőprodukciót igényel a bírótól, amelyet az el-

járás gyorsítása, a tényállásnak biztonságosabb megállapítása 

érdekében lehetőleg csökkenteni kell. 

Fölösleges hivatkoznom arra a mindennapi esetre, amikor 

közvetlen szemtanuk különböző vallomást tesznek az általuk 

látott ugyanarról az eseményről, és itt nem kell szándékosan 

hamis vallomásra gondolni, mert különböző a megfigyelésének 

az ereje és a memóriája is az egyes embereknek és különböző 

a megíigyelteknek megfelelő közlési képessége. 

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a bíró pervezetési ener-

giája, amelynek tényállást okvetlenül létrehoznia kell és amely 

a tanút önkéntelenül is bizonyos irányba tereli, amelynek gyön-

gébb lelkierejű tanú nem tud ellenállni és azt a tudatalatti kész-

séget a tanú lelki állapotában, amelyet az egyik fél iránt érzett 

barátság, szimpátia kelt a pernek ennek a félnek a javára el-

döntése iránt, úgy, ha már büntető ügyekben nem áll módunk-
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ban a tanúvallomások szükségességéről lemondani, de a pol-

gári perben lehetőleg fel kell használnunk az okirati bizonyítás-

nak a tanubizonyítással szemben jelentkező előnyeit. 

Lehetőleg, mondom s épen ebben áll a szabályozás nehéz-

sége, hogy az okirati kényszer megfelelő korlátok között és 

kautélák mellett történjék. 

Véleményem szerint az egyes jogügyletekre vonatkozóan 

már eddig is létező kötelező írásbeliség a múltban hátrányos-

nak semminő irányban nem mutatkozott és annak megszünte-

tése vagy korlátozása iránt a közvéleményben tudtommal kí-

vánság nem jelentkezett. 

A külföldi törvényhozásoknak úgyszólván mindegyikében 

megtaláljuk a kötelező okirati formát kisebb-nagyobb mér-

tékben. 

A francia jog rendkívül nagy terjedelemben alkalmazza 

az írásbeliséget, a code civile 1341. §-a szerint ugyanis, amely 

tudtommal ma is érvényben van: „il doit être passé acte devant 

notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant 

la somme ou valeur de cent cinquante franc", tehát a jogügy-

let értékét és pedig igen alacsony értékét veszi az írásbeliség-

nél irányadónak, igaz ugyan, hogy törvényes és a bírói gyakor-

lat által teremtett számtalan kivétellel. 

A svájci, a német, az osztrák jogok körülbelül ugyanazon 

ügyleteket vetik alá az írásbeliség kötelezettségének, mint ame-

lyek nálunk részben már eddig is, részben most nyernek írás-

beli alakot. 

A magyar törvényjavaslat nem értékhatárhoz köti a for-

makényszert, mert abból indul ki, hogy „az írásbeli alaknak ér-

tékhatárhoz kötése az egyszerűség előnyével járna ugyan, de 

sok esetben méltánytalanságra vezetne. Az értékhatár jelentő-

sége a felek vagyoni viszonyai szerint változik, ennélfogva ma-

gas értékhatár esetében a gyámkodásra szorulók elesnek az 

írásbeli alak védelmétől, alacsony értékhatár megszabása vi-

szont indokolatlan mértékben megbénítja a forgalmat. Ezért a 

javaslat értékhatár megvonása helyett a magyar törvényekben 

eddig is érvényesülő rendszer szerint az anyagi minőség, azaz 

a szerződések természetében rejlő veszélyesség és jelentőség 

alapján válogatta ki a formakényszer alá sorozandó jogügyle-

teket" és pedig három csoportba osztva, mindegyik csoport ré-

szére más alakot írva elő. 
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Egyes jogügyletek érvényéhez közokiratot, másokhoz hi-

telesített magánokiratot és a harmadik csoporthoz egyszerűen 

csak írásbafoglalást kíván. 

Közokirat szükséges házastársak és jegyesek között, to-

vábbá egyenesági rokonok egymás között létrejött úgyszólván 

minden fontosabb vagyonjogi kérdést érintő szerződéshez, to-

vábbá általános meghatalmazáshoz és olyan különös megha-

talmazáshoz, amely váltóbeli kötelezettség vállalására, kölcsön-

vételre vagy olyan jogügyletnek harmadik személlyel létesíté-

sére irányul, amely írásbeli alakhoz van kötve. 

Végül közjegyzői okirat szükséges a vakok, siketnémák 

olyan jogügyleteihez, amelyekkel kötelezettséget vállalnak, to-

vábbá, amely jogügyletek más személyekre nézve írásbeli alak-

hoz vannak kötve, végül az általuk adott meghatalmazásokhoz. 

E felsorolás első kategóriájára, a házasfelek és jegyesek 

közötti jogügyletekre vonatkozóan bizonyára méltóztatott meg-

állapítani, hogy ez nem jelent nálunk új jogtételt, miután az 

1886. VII. törvény alapján ezen ügyletek legnagyobb részének 

érvényességéhez ma is közjegyzői okirat kívántatik, illetve egy 

részük olyan, amelyeknél okirat által való bizonyítás csak köz-

jegyzői okirattal történhetik. 

Épen ezért a javaslat az 1886. VII. törvénynek 22. §-át, 

amely azon jogügyleteket sorolja fel, amelyeknek érvényessé-

géhez közjegyzői okirat szükséges, hatályon kívül is helyezi. 

Újítás tehát a javaslatban az egyenesági rokonok közti 

szerződéseknek, továbbá a vakok és siketnémák jogügyleteinek 

kötelezően közjegyzői okiratbafoglalása. 

Véleményem szerint a javaslatnak ezen újítást tartal-

mazó intézkedései közül az, amelyik az egyenesági rokonok 

közötti jogügyletekre vonatkozik, nem helyeselhető. 

Nem látom indokoltnak, hogy szülő és gyermek csak köz-

jegyző előtt létesíthessenek egymással megállapodást. Nem fog 

a családi együttérzés melegéhez és a föltételezett kölcsönös bi-

zalom fentartásához hozzájárulni, ha mondjuk az apának va-

lamely jogi érdeket érintő szándékára, nyilatkozatára a fiú vagy 

leánygyermeknek azt kell majd mondania, gyerünk csak apám 

a közjegyzőhöz, addig nem ér ez a beszéd semmit. Meg vagyok 

győződve róla, hogy akárhányszor erre az lesz a felelet, hogy 

hát pedig én nem megyek a közjegyzőhöz, ha máskép nem jó, 
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akkor hagyjuk az egészet. És ebbe a gondolatba bele fog ját-

szani az a nem megvetendő költség és esetleg a közjegyzőhöz 

beutazással járó időveszteség, amibe a közjegyzői okirat kiál-

lítása kerül. 

Részemről teljesen elegendőnek tartom, ha ezen ügyletek 

érvényessége egyszerű írásbafoglalástól tétetik függővé. 

Nem ügyvédi érdek, hanem a legtisztább közérdek vezet,, 

amidőn ezt az álláspontomat hangoztatom. 

A szerződés megtanácskozása végett úgyis elmennek 

előbb az ügyvédhez, aki lehetőleg felszámítja a díját ezért a 

tanácskozásért, úgyhogy ez egy többletköltséget jelent a köz-

jegyző díjához, eltekintve attól a legkisebbítő helyzettől, amibe 

az ügyvéd kerül, amikor egy esetleg teljesen egyszerű szerző-

dés elkészítését nem vállalhatja. 

Azt hozzák föl a közjegyzői okirat álláspontjának a vé-

delmezői, hogy a közjegyző részéről inkább várható mindkét 

fél érdekeivel szemben objektivitás, továbbá, hogy a szerződés 

keltét és a felek személyazonosságát a közjegyzői okirat több 

biztossággal igazolja, mint az ügyvéd által készített magán-

okirat. 

Ez a felfogás azonban nem bir kellő alappal. Ügy, amiként 

a közjegyzőnek is össze kell egyeztetnie a feleknek esetleges 

ellentétes érdekeit, az ügyvéd még fokozottabb mértékben kö-

teles mindkét fél érdekét képviselni és megvédeni, kivéve, ha 

mindegyik szerződő felet ügyvéd képviseli, amikor mindegyik 

ügyvéd a saját ügyfelének a védelmét köteles szem előtt tar-

tani. 

A szerződés hamis keltezését, tehát magánokirathamisítást 

talán még sem lehet az ügyvédségről föltételezni és ezt jog-

címül fölhasználni a legválságosabb gazdasági viszonyok kö-

zött is kötelességeit becsülettel teljesítő ügyvédek munkaterü-

letének csökkentésére és keresetének megdézsmálására. 

A felek személyazonosságáról a közjegyző is csak a fe-

lek által előhívott tanuk útján győződik meg, ugyanezt az ügy-

védekre is kötelezővé lehet tenni és ekkor magától megdől a 

közjegyzői okirat favorizálásának idevonatkozó indoka. 

Második kategóriája a kötelező írásbafoglalás eseteinek 

az örökbefogadási szerződés, amelyhez a felek névaláírása te-

kintetében közjegyzőtől hitelesített magánokirat szükséges. 
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Az okirati kényszernek ezen formája enyhébbnek látszik 

a közokiratnál, de a gyakorlatban nem fog annak bizonyulni. 

A félnek ezen forma betartásához itt már azután okvetlenül 

előbb ügyvédhez vagy községi jegyzőhöz kell fordulnia az ok-

irat elkészítése végett és a kész okiratot közjegyzőhöz kell vinnie 

aláírásának hitelesítése végett. A javaslat maga sem számít 

ennek a formának az életképességére, épen ezért vagylagosan 

közjegyzői okiratot kíván az örökbefogadási szerződéshez. A 

fél választhat, a két terhes forma közül, melyiket találja ke-

vésbé terhesnek, előreláthatólag mintsem hogy két fórumhoz 

is forduljon, a közjegyzői okirat formáját lesz kénytelen vá-

lasztani és ezzel a közjegyzőknek nyújtott újabb monopoliumot 

teljes mértékben honorálni. 

Az egyszerű írásbafoglalást vagyis magánokiratot a kö-

vetkező ügyleteknél ír elő a javaslat: 

vagyonnak mint egésznek vagy hányadrészének átruhá-

zása vagy haszonélvezettel terhelése, ingatlan átruházása, in-

gatlant terhelő dologi jog megállapítása vagy arról lemondás, 

ötven kat. holdnál nagyobb ingatlanra vonatkozó haszonbérlet, 

ajándékozási ígéret, alapítvány, tulajdonjogfentartás ingó adás-

vételnél, életjáradék, vagyonközösség megszüntetés, kezesség, 

kötbér, öröklésről lemondás, örökösödési osztályegyezség. 

Részletkérdés s ezért nem is kívánok ez alkalommal azzal 

foglalkozni, vannak-e az említett ügyletek között olyanok, ame-

lyek a hozzájuk fűződő vagyoni érdek jelentéktelensége esetén 

nézetem szerint nem birják el az írásbeliség terhét például cse-

kély értékű, mondjuk 50—100 P-t érő ajándék, vagy kezesség 

avagy viszont nem maradtak-e ki a javaslatból ügyletek, ame-

lyekre az írásbeliség alkalmazandó lenne például zálogszerző-

dés, társasági szerződés stb. 

Annál fontosabbnak tartom és ezért rá kell mutatnom a 

javaslat idevonatkozó tartalmának a válsággal küzdő ügyvédi-

kar ellen irányzott ama csapására, hogy a felsorolt magán-

okiratok készítésére az ügyvédeken kívül a községi és a köz-

jegyzőket is feljogosítja. 

A községi jegyzőknek magánmunkálatok végzésére való 

jogosultsága eddig egyes miniszteri rendeletek felhatalmazásán 

alapult és az ügyvédi karnak, de a közérdeknek is régi sérel-

mét képezte. Mert nem kell hosszasabban bizonyítanom, hogy 



12 

a kellő jogi képzettség hiánya folytán a jegyzők által készített 

szerződések, jogi szempontból többé kevésbé kifogás alá estek, 

de még inkább kifogásolhatók voltak abból a szempontból, hogy 

a jegyzők a fenhatóságuk alá rendelt felek részéről, akikre 

nézve a jegyző jóakarata létérdeket képez, a jegyző által meg-

szabott díjazásban részesüljenek. 

. S a legcsodálatosabb az, hogy ez most törvényes szank-

ciót nyer, amikor a javaslat első alakjának az indokolása eze-

ket tartalmazta: „De még ha a községi jegyző jogi tudása 

egyenlő volna is a közjegyzők és ügyvédek jogi tudásával, a 

községi jegyzők magánmunkálatait mégis kifogásolni lehet a hi-

vatali etika szempontjából, amellyel nehezen fér össze, hogy a 

hivatalos hatalmat gyakorló személyek a hatalmuk alá eső 

felektől magánmegbízásokat és ezek végzéséért díjazást fogad-

janak el". 

A javaslat rendelkezésének az eredeti javaslat indokolá-

sában foglalt ezen súlyos megbélyegzése mellett a jegyzők ok-

iratkészítési joga mégis megmaradt, abban az időben, amikor 

annyi tiltakozást hallunk a jövedelemhalmozások igazságtalan-

sága ellen. A községi jegyzőknek más köztisztviselőkhöz viszo-

nyítva magasnak mondható fizetésük mellett nem lehet jogos 

igényük arra, hogy az ügyvédi hivatás körébe tartozó munka 

kisajátítása útján jussanak számottevő jövedelemhez. 

A közjegyzők magánokirat készítéséhez az 1874: 35. tör-

vény 58. §-a értelmében eddig jogosultsággal nem birtak. A 

javaslat ezen a téren újítást tartalmaz, amidőn kimondja, hogy 

„a közjegyző olyan esetekben, amelyekben a jogügylet érvé-

nyességéhez közokirat nem szükséges, a fél kérelmére magán-

okiratot is készíthet, de csak akkor, ha közokiratot egyik fél 

személyes jelenlétének vagy alakszerű meghatalmazásának 

hiánya miatt nem vehet fel". 

Eszerint a közjegyzők magánokirat készítési joga csak 

meghatározott korlátok között lépne életbe. 

De lebontja eme korlátokat a javaslat további azon ren-

delkezése, amely szerint „ha a közjegyző az említett rendel-

kezések ellenére készít magánokiratot, ez egymagában nem 

érinti az okiratba foglalt jogügylet érvényességét, ha az okirat 

egyébként a törvényszabta alaknak megfelel", ami nem jelent 

egyebet, mint azt, hogy a közjegyző minden korlátozás nélkül 
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készíthet magánokiratot, mert a korlátozás be nem tartásának 

semmi szankciója nincsen. És én az elfogulatlan közvélemény 

elbírálása alá bocsátom a kérdést, hogy akkor, amikor a köz-

jegyzői kar a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényben 

is már igen nagy új munkaterülethez és jövedelemszaporulat-

hoz jutott, vájjon a változatlan statusban megmaradt közjegy-

zői kar-e az, amelyik a kormányzat bőkezűségéből további do-

nátióra szorul, vagy pedig a gazdasági viszonyok kényszere 

folytán napról-napra szaporodó ügyvédi kar-e az, amelyik az 

igazságszolgáltatásnak az egyszerűsítési törvény által eszkö-

zölt bagatellizálása és az általános elszegényedés folytán vál-

ságos helyzetbe jutva, munkájának a közjegyzőével legalább is 

egyenlősége alapján, a törvényhozás segítségére joggal szá-

míthatna. 

Szíves elnézésüket kérem, amért a kelleténél talán rész-

letesebben foglalkoztam a javaslatnak az ügyvédek létérdekét 

érintő emez intézkedéseivel, de súlyt kellett helyeznem arra, 

hogy az ügyvédeken kívüli jogászközvélemény érdeklődését a 

karunkat érő mostoha elbánással szemben fölkeltsem. 

Ezek után a javaslatnak még csak egy és pedig igen ér-

dekes és talán legfontosabb részével kívánok még röviden fog-

lalkozni, azzal, amely a kötelező alakszerűség be nem tartásá-

nak a következményeit szabályozza. 

A javaslat szerint, ha a törvény valamely szerződésre 

meghatározott alakot szab meg, a nem ilyen alakban kötött 

szerződés semmis, de érvényessé válik az elfogadott teljesítés 

által s amennyiben telekkönyvi bejegyzés is szükséges, a telek-

könyvi bejegyzéssel megerősített teljesítés által. 

A javaslat szerint tehát kötelező írásbeliség esetében írás-

beli alak hiányában a szerződés semmis, az ilyen semmis szer-

ződés azonban teljesítés által és ingatlanokra vonatkozó ügy-

leteknél ehhez még járuló tkvi bejegyzés által érvényessé 

válik. 

Ez a megoldás a Ptkv. javaslatának a szabályozásától lé-

nyegesen eltér, mert az utóbbi szerint a teljesítés által az ilyen 

semmis ügylet csak az esetben válik érvényessé, ha a felek tet-

ték függővé a szerződés érvényét bizonyos alaktól, míg az ok-

irati kényszerről szóló javaslat szerint, a törvény által okirati 

formához kötött ügyleteknél is érvényessé válik az okirat hiá-
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nya folytán semmis ügylet a teljesítés és illetve tkvi bejegy-

zés által. 

Szerintem a Ptkv. javaslatának az álláspontja helyesebb 

és ezt az álláspontot követi bírói gyakorlatunk is, amely sze-

rint semmis szerződés esetén, ha ez teljesítés által foganatba 

ment is, in integrum restituciónak van helye. 

Ez az álláspont a helyes azért, mert az okirati kötelezett-

ség teljesen célját és jelentőségét veszíti, ha teljesítés folytán 

az okirati forma mellőzése semmi konzekvenciával nem jár. Hi-

szen az esetek túlnyomó részében a teljesítés a szerződés létre-

jöttével egyidejűleg megtörténik. 

Az okirati kényszernek épen az a célja és rendeltetése, 

hogy a feleket meggondolatlan elhatározásuk következményei-

től megóvja, már most, ha a teljesítés az okirat hiányát pó-

tolja, úgy az, aki a másik fél meggondolatlanságára alapítva 

akar előnyhöz jutni, a teljesítés eszközlésével vagy kieszköz-

lésével célját fogja érni. 

De ettől eltekintve, a felek a megtörtént teljesítésre hivat-

kozva fognak a legtöbb esetben az írásbeliségnek valódi vagy 

vélt terhétől szabadulni. 

A javaslat nem írja körül, hogy a kötelező írásbeliség 

hiánya folytán beálló semmiségnek minő jogkövetkezményei 

vannak. 

Kétségtelen azonban, hogy az a teljesítés általi orvoslást 

kivéve, az u. n. abszolút, vagyis úgy a jogügyletben résztvevő, 

mint harmadik személyek szempontjából is és a bíróság által 

hivatalból figyelembe veendő, tehát nem a relatív érvénytelen-

séget jelenti, amiből következik, hogy ilyen semmis jogügylet-

ből egyik félre sem származhatnak jogügyleti kötelezettségek 

vagy jogok s az eddigi bírói gyakorlat szerint szemben a ja-

vaslattal, ilyeneknek teljesítése a semmis jogügyletet érvényessé 

nem teszi, hanem mindegyik fél köteles az előbbi állapotot a 

nyert szolgáltatás visszaadásával helyreállítani. 

Ezekben ismertettem a javaslattal kapcsolatos állásponto-

mat, amelynek végső következtetése az, hogy a javaslatnak 

még lényeges átalakuláson kell keresztülmennie, hogy a hozzá-

fűződő nagy érdekeket megfelelően kielégíthesse. Igaza van 

i H E R i N G n e k , hogy a forma az önkény esküdt ellensége és a sza-

badság ikertestvére, azonban meggyőződésem szerint a forrná-
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nak nem viaszból, hanem szilárd anyagból kell készülnie, hogy 

az anyagi igazságnak valóban eszközéül szolgálhasson. Hiszem, 

hogy a javaslat kellő változtatások után, törvénnyé válása ese-

tén jogéletünket közelebb viszi a tökéletességhez és ezzel ren-

deltetését el fogja érni. 






