
fogja. A lehulló lomb nemcsak humuszban fogja a talajt gya
rapítani, hanem annak erősen alkalikus reakcióját is megvál
toztatja és egészen új, intenzív talajéletet vezet be. Azonban 
már most teljes nyíltsággal meg kell mondanom, hogy az ed
digi vizsgálatok nem jogosítanak fel túlzott optimizmusra ben
nünket az erdősítés tekintetében. Ott, ahol a talaj fizikai álla
pota, vagy pláne magas szódatartalma, nem alkalmas vagy 
egyenesen káros a fák növekedésére, amelyek, amint az köz
ismert, a talaj magasabb fokú alkalikus reakcióját alig tudják 
elviselni, az erdősítés erőltetése nem igen fog célhoz vezetni. 

Az erdősítést mindig gondos talajvizsgálatnak kell meg
előznie és tőkét és pénzt befektetni csak azokon a teriileteken 
szabad, ahol az eredményre csakugyan kilátásunk nyílik. Ha 
azután az erdőnek egyszer sikerült megtelepednie, úgy egészen 
bizonyos, hogy hova-tovább lombhullásával és humuszképzésé
vel feltétlenül meg fogja javítani a talajt, úgyhogy a további 
erdőgazdálkodás létalapjait meg fogja adni. 

Kifogásolások és szakértő választott-
bíráskodás az erdőgazdaságban és fa-

kereskedelem ben 
írta: dr. Fazekas Ferenc. 

(Folytatás.) 

Ha egy kis történeti visszapillantást vetünk a választott 
bírósági intézményre, úgy azt kell látnunk, hogy ennek története 
ősrégi. Már a római és a kánoni jogban megtaláljuk a mai főbb 
elvi pontoknak is az alapvonalait. Az újkorig, — a X lX- ik szá
zad második feléig azonban a választott bíróságok viszonylag 
mégis csak inkább alárendelt szerepet játszottak. Az akkori fel
fogásra jellemző Puchta jogtudósnak egyik kinyilatkoztatása: 
„ne bocsátkozz kompromisszumba, mert biztosan veszíteni fogsz 
ezen ügyleten". Manapság azonban a választott bíróságok értéke 
és jelentősége fölötti vélemények alaposan megváltoztak és pedig 



nemcsak Középeurópában, hanem csaknem az egész világon. A 
választott bírósági gondolat bizonyos elfordulást jelent a vitás 
kérdéseknek tisztán felsőségi, mondhatnók bizonyos fokig erő
szakos szabályozásától, a gordiusi csomóknak kettévágásától. In
kább beleilleszkedni igyekszik ezen gondolat a demokratikus 
világfelfogásba, midőn a felek maguk teremtik meg azon fóru
mot, melyhez bizalmuk van és amelynek ítélete alá magukat fel
tétlenül alá is vetik. 

Az eredeti ősrégi felfogással szemben egyébként változás kö
vetkezett be más szempontokból is. így míg a rómaiaknál a vá
lasztott bírák csak békebírák lehettek, azaz csak barátságos, bé
kés egyesség elérésére törekedtek, addig ma már ezen eljárás to
vább fejlődött állandó választott bíróságoknak olyan formális 
intézményeivé, amelyeknek a rendes bíróságokéhoz hasonlóan, 
már csaknem jogszolgáltatási hatáskörük is van. 

Választott bíróság tehát mindig volt, van és lesz. A hossza
dalmas perút a kereskedelemre és iparra nézve mindig elvisel
hetetlen volt. Gazdasági szükség hozta létre már a IV-ik század
ban a céheknél az állandó ipari választott szakbíróságokat, a kü
lön vásári, kereskedelmi, tengerészeti és tőzsdebíróságokat. 

Bizonyára meg van annak is a mélyebb oka, hogy miért ép
pen abban a korban virágzottak új életre a választott bírósági 
eljárások, amelybe a kereskedelem és ipar' fellendülése, valamint 
a technika hatalmas előretörése esik. 

De leginkább mégis a háború utáni időkben volt kénytelen 
menekülni az üzleti világ a választott bírósági intézményekhez, 
mikor is ezekben az időkben a pereskedési kényszer csaknem ál
talános nemzetközi jelenséggé vált. És ekkortájt tanulták meg az 
emberek leginkább megbecsülni a választott bírósági eljárásnak 
tulajdonképpeni előnyeit olyannyira, hogy az, eziránti előszeretet 
megmaradt továbbra is, jóllehet, közben az átmeneti időnek ne
hézségei a polgári peres eljárások területén is mindenütt kiküszö-
böltettek. 

Hogy minden félreértést elkerüljünk, egyidejűleg hangoztat
nunk kell azt is, hogy a választott bírósági sljárásoknak ezen 
előnybehelyezésénél egyáltalán nem az állami bíróságok személyi 
egyedeivel szembeni bizalmatlanságban, félelemben vagy elidege-



nedésben kell keresni az indító okokat. Az összes civilizált orszá
gokban az állami bírónak erkölcsi magaslata és elfogulatlansága 
ily irányban minden kételyt kizár. 

A világháborút követő időkben a választott bíróság jelentő
sége azonban mégis nőttön nőtt, mert az állami bíróságok a leg
jobb akarat mellett sem tudtak a felmerült új gazdasági, valu-
táris, valorizációs és egyéb jogi problémákkal megbirkózni. 

A nemzetközi fakereskedelemben importőrök és exportőrök 
különböző államokban élnek, tehát különböző jogi normák között. 
Az export és import országokban a jogi szabályoknak különböző
ségei. — idegen' államterületen a jogi vitáknak nehézségei és 
költségei, és a forgalomnak a szükséglete, hogy áruinknak köny-
nyű megromolhatása mellett a gyorsan felmerülő differenciákat 
elintézhessük, — mindezek az idők folyamán siettették azon meg
oldás kialakulását, hogy a faforgalom terén a vitáknak normális 
bírói elintézését elkerülhessük és ennek helyébe a választott bíró
sági békés eljárást helyezzük. 

Hogy az üzleti életben a választott bíróságok gyakrabban 
vétetnek igénybe, mint a rendes polgári bíróságok, ennek egy 
másik főoka azután magában a peres eljárásban, annak nehézkes 
berendezkedéseiben keresendő. Az általános tömegüzemre beren
dezett állami bíróságok ebből a szempontból ugyanis sokkal hát
rányosabbak a választott bíróságok gyorsabb eljárásánál. 

Amikor a választott bíróságok előtti eljárásokról beszélünk, 
a gyors eljárás szempontjából mégis mindjárt különbséget kell 
tennünk az alkalmi választott bíróságok és az állandó bíróságok 
között. Az előbbiek, az ad hoc választott bíróságok, egy konkrét 
vitás esetnek eldöntésére választatnak a felek által és ezen ügy
nek a befejezésével létük is megszűnik. Ezen alkalmi bíráskodás
nál gyakran hall az ember olyan téves véleményt, hogy a válasz
tott bíró a felek képviselője is. Ebből a szempontból, mint később 
látni fogjuk, megnyugtatóbbak az állandó bírósági intézmények, 
jóllehet, külön-külön mindegyiknek meg vannak a saját előnyeik 
és hátrányaik. 

Bizonyos azonban, hogy bármelyik választott bíróság részé
ről a peres ügyek intézése nemcsak gyorsabb, de szakszerűbb is 
lesz, mint az a hivatásos bíróságtól várható. A választott bíróság 



ítéletének szelleme is más, mint az olyan bíróé, aki a gazdasági 
élettől távol áll. 

A választott bíróságok pártatlanságát illetőleg megnyilvá
nuló idegenkedést a jogászelnökből é s — szakértő, tapasztalt köz
gazdasági férfiakból álló — pártatlan és független választott 
bíróságok megfelelő szervezése hárítja el. Választott birokul a 
legkiválóbb személyeket kell választani, akiknek ítélete a fele
ket kielégíti és a választott bíróság intézményének tekintélyt és. 
elismerést biztosít. 

Ha A választott bíróságot ily elvek szerint szervezik, úgy 
a pártatlanság tekintetében nem fog az állami bíróság mögött, 
maradni, — azonban gyorsaság, szakszerűség, méltányosság és 
olcsóság tekintetében előnyöket mutat fel veleszemben, — noha 
az állami bíráskodást a jogszolgáltatás széles területén soha sem 
teszi pótolhatóvá. 

A választott bíró megbízása nem egyszerű magánjogi meg
bízás, hanem perjogi megbízást kap, ami közjogi jellegű. A 
választott bíró kapcsolata tehát az őt választó féllel szemben nem 
szorosabb, mint a másik féllel szemben, vagyis ezen kapcsolat 
mindegyik féllel ugyanazon mérvű. Szabályként a választott bíró
nak alkalmaznia kell az anyagi jogszabályokat, mert a választott 
bíróság szuverén, teljesen szabad belátásának egyedül irány
adóul vétele a gazdasági élet bizonytalanságára vezetne, mérhe
tetlen károkat okozna, a választott bíráskodást szerencsejátékká 
alacsonyítaná, minden előrelátást, bizalmat a jog és forgalom 
rendjében megrendítene. Miként a későbbiekben tehát látni fog
juk, az államhatalom a választott bírósági kérdést szintén szabá
lyozza s a polgári perrendtartásban valóban bele van illesztve a 
választott bíróságról szóló kerettörvény is. 

Az ügylet békés lebonyolításától a választott bíráskodáshoz 
sokszor képez átmenetet az expertiz eljárás. Ez tulajdonképpen 
még nem bíráskodás, csak a tényállásnak idegen szakértők útján 
való lerögzítése. 

A bécsi fakereskedelmi szokványoknak idevonatkozó parag
rafusai szerint a bécsi tőzsde választott bíróságának javaslatára 
akkor foganatosíttatok az árunak hivatalos szakértőkkel való 
megszemlélése, ha vitás ügybeni döntésre a bécsi tőzsde illeté-



késsége biztosítottnak látszik. Mindegyik fél jogosított egy-egy 
szakértő megnevezéséhez. A szakértő kinevezése mégis a tőzsde 
elnökségének van fenntartva, aki a felek javaslatának feltétlen 
figyelembevételére kötelezve nincs is. A szakértői megszemlélést 
a választott bíróság titkára bonyolítja le. Az expertize költsé
geit — függetlenül a későbbi bírói döntéstől — egyelőre azon fél 
előlegezi, akinek kívánságára a szakértői szemle lefolytattatott. 

A prágai fa-kereskedelmi szokványok szerint a hivatalos ex
pertize eljárásnak kétféle esetét kell megküönböztetnünkl: 1. 
mint bizonyítékát az áru minőségének, 2. mint szakvélemény ki
fejtését egy adott esetre. Az utóbbi célra, expertize eljárás csak 
mindkét fél indítványára folytatható le s ez esetben a szakértő
bizottság tagjait a prágai tőzsde elnöke nevezi ki és a bizottság 
döntése csak arra adhat választ, hogy vájjon az áru a szerződés
nek megfelelő-e, vagy sem, vagy hogy mennyivel kisebb értékű, 
vagy hogy egyáltalán nem szállításképes. Az 1. esetben a költ
ségeket a javaslattevő fél, 2. esetben a vevő köteles előlegezni. 

Budapesten az árüüzleti tőzsdei szakértő-bizottság működése 
pontosan az előírt eljárási szabályok szerint folytatódik le. Ezen 
szabályok tartalmazzák a perenkívüli, továbbá a peres eljárás 
részére és végül a hatósági megkeresésekre, sőt a magánfelek 
egyoldalú kérelmére alakuló szakértő-bizottságok működésére és 
a kapcsolatos összes funkciókra vonatkozó tudnivalókat. Előnyö
sen tanulmányozhatja ezen eljárási szabályokat az is, aki mint 
meghívott magánszakértő, valamelyik fél megkeresésére ad vala
milyen vitás ügyről szakvéleményt. 

A szerződés, vagyis írásbeli alávetés — kompromisszum — 
alapján és a polgári perrend XVIII-ik címének szabályai szerint 
eljáró magánjogi választott bíróságok, vagy 1. alkalmiak — izo
láltak — amikor éppen csak a kikötött vitás ügy céljaira alakít
ják a felek a választott bíróságot, — vagy pedig 2. állandó vá
lasztott bíróságok, amelyek mint kamarai, vagy egyesületi, vagy 
tőzsdebíróságok stb., működnek. 

A legideálisabb és legolcsóbb rendezése a vitás ügyeknek az 
egyes bíróság. Előnye az állandó választott bíróságokkal szemben, 
hogy még annyi formaságokhoz sincsen kötve a működése, mint 
az írott szabályzatokkal ellátott testületi szakértő-bíróságoknak. 



Mindkét fél már a kötlevélben megegyezik vitás esetekre, 
hogy barátságos bíráskodásra a kötlevélben szintén megnevezett, 
tökéletesen megfelelő személyiséget, esetleg többeket, kérnek fel 
választott bírákul. De kötlevélbe foglalhatják azt is, hogy vitás 
esetekben alávetik magukat valamelyik rendes állandó választott 
bíróság döntésének. Nevezhetnek az előbbit a köti évelek válasz
tott bíróságra vonatkozó záradékának, míg ez utóbbit az, illeté
kességi záradéknak. 

Ha a megtörtént anstandolás hivatalos bejelentése után 
mintegy 1 Onapon belül a békés egyesség nem éretett el s kötlevél 
előre nem gondoskodott a választott bíróság mikénti összeállításá
ról, a felek még mindig létesíthetnek egymás1 között választott 
bírói megállapodást. 

Amennyiben a kifogásolt áruk tömege nem lépi túl a 250 
köbmétert és a bejelentett kártalanítási igény az 1000 pengőt, — 
ez esetben rendszerint egy választott bíró neveztetik ki. Más eset
ben mindegyik fél meghatározza választott bírósági megállapo
dásukban a saját bíráját, akik egyöntetűen választják meg a har
madikat 

A szakértő, de jogilag nem képzett ilyen alkalmi bíró nincs 
kötve bizonyos meghatározott peres formaságokhoz. 

Igen fontos a szakértő-bíráskodás ítélkezésének végrehajt-
hatósági kérdése. Régebbi időkben elégségesnek látszott a válasz
tott bírósági eljárás kapcsán, ha csak az illető fél genfiemen 
agreemehjára helyeztek súlyt, mert míg a tisztességes kereskedő 
a „Freue und Glauben" alapelv mellett hűségesen végsőkig ki
tartott, — addig őrizkedett attól, hogy vásárra vagy kockázatba 
vigye erkölcsi tőkéjét. Manapság azonban a választott bírói el
járás tengelyébe már inkább az ítéletnek állami kényszervégre
hajthatósága került. 

Magának az egyszerű alkalmi szakértő-bíráskodásnak is 
ügyelnie kell tehát arra,.hogy döntései, szükség esetén, állami 
közegek útján is, végrehajthatók legyenek. Ezen végrehajtható
ság előfeltétele a legtöbb európai országban az, Hogy ezen cálasz-
tott bírói döntések, — a felek idevonatkozó előzetes megállapo
dásainak folyományaként jelentkezzenek. Ha a felek eleve alá
vetik magukat a hozandó döntésnek és az áru is belföldön van. 



úgy annak végrehajtása még állami erővel is alig ütközik aka
dályba. 

Ha azonban az áru olyan külföldön van, ahol az érdekelt 
országok között viszonossági szerződések nincsenek, ez esetben a 
külföldi fél már könnyen vonhatja ki magát a választott bíró
sági ítéletek következményei alól, vagy bojkottálhatja is azokat. 
Ez esetben, sajnos, semmi hatékonyabb eszközünk nincsen, mint
hogy ekölcsi eszközökhöz forduljunk. 

Viszonossági szerződések esetén, az egyes országok egymás
nak kölcsönösen segítséget nyújtanak. Előfeltételek itt is, hogy 
a bírósági ítéletek a kötlevélnek úgynevezett választott bírósági 
klauzulája alapján hozassanak meg, — tehát a felek akarata ér
vényesüljön és irányadók lehessenek annak az, államnak a tör
vényei, amelynek területén a bíráskodás lefolytattatott. Szüksé
ges nemzetközi előfeltétel még, hogy a döntés elismerése vagy 
végrehajtása által sem az illető országban a közrend és a köz
biztonság ne zavartasség meg, — sem pedig a döntés ne ütközzék 
az illető államban érvényes egyéb törvényes rendelkezésekbe sem. 

A döntvények szabály szerint általában csak semmiségi pa
naszok útján támadhatók meg. E célra a különböző jogszabályok 
gyakran valóban hosszadalmas utakat írnak elő és ez megadja 
a lehetőségét az alulmaradt félnek, hogy magát a döntvény végre
hajtása alól mégis csak védelmezhesse, ha indoka van, hogy az 
ítéleteket megtámadja. 

Ilyenkor a bíróság az ítélet végrehajtását felfüggesztheti és 
az elmarasztalt félnek újabb határidőt tűzhet ki, mely alatt az 
ítélet semmiségére vonatkozó bizonyítékait előterjesztheti. 

Azon félnek, aki az ítélet végrehajtását kérelmezi, elő kell 
terjesztenie: 

1. a választott, bírói ítélet eredeti példányát, vagy annak 
szabályszerűen hitelesített másolatát; 

2. annak az igazolását, hogy az ítélet azon államban, amely
ben hozatott, jogerőre emelkedett; 

3. szükség esetén annak a bizonyítékait, hogy az érvényes 
választott bírósági eljárás fölött előzetesen hogyan állapodtak 
meg és hogy az ítélet ezen megállapodás alapján hozatott, az elő-



írt bírák útján, és hogy ezen ítélet azon szabályok figyelembe
vételével hozatott, amelyet az illető ország ezen esetekre előír. 

Ha mindezen előfeltételek valóban meg vannak erősítve és 
teljesíttettek is, ez esetben a bírónak azon államban, amelyben 
a végrehajtás el van ismerve, már nem kell újból, az ügy, a vita 
érdemével foglalkoznia, hanem biztosítania kell az ítélet végre
hajthatóságát. 

Tehát a 'rendes bíróságnak van fenntartva, hogy alakilag 
felülvizsgálhassa, a választott bírósági ítélkezés körülményeit. A z 
egyes országok jogi irodalmaiban azonban ezen vonatkozásokban 
nem találunk mindenütt egységes felfogást. Gyakran azon álla
moknak a rendes bíróságai, — amelyekhez a végrehajtás végetti 
megkeresések beérkeznek, —• a döntvényeknek az érvényességét 
nemcsak formailag, hanem annak anyagi, lényegi részét is felül
vizsgálják, úgy, hogy tulajdonképpen az ítélet végrehajtása fö
lötti revíziójával egyenértékű. Éppen emiatt a választott bírósá
gok csak ott működhetnek jól és sikerrel, ahol egyidejűleg abban 
a helyzetben is vannak, hogy az alulmaradt félre normális nyo
mást fejthetnek ki és mint a tőzsdéken például erős diszciplináris 
úton léphetnek fel a kötelességeit nem teljesítő féllel szemben. 

Érdekes, hogy míg régebben a kötleveleknek választott bíró
sági záradékaiban egy független bírónak van fenntartva a jog, 
hogy egyik vagy másik választott bírót — egyesség hiányában — 
megnevezhessen, addig az újabb kötlevelekben a gazdák és keres
kedők bizalma inkább a saját szervezeteikkel szemben növekszik. 

Bizonyos, hogy a rendes bíró inkább áll a felek fölött, mint 
a legobjektívebb szakmabeli kolléga, másrészt azonban a bíró ke
vésbé képes megítélni, hogy mely személyiségek rendelkeznek a 
szükséges Szakismeretekkel és hogy kik azok, akik közvetve 
vagy közvetlenül, a dolgok mikénti kimenetelénél érdekkel bír
hatnak. 

Ha a felek az egyedüli bíró személyében megegyezni nem 
tudnak, — vagy ha a felek valamelyike határidőn belül a saját 
bírájának megnevezését elmulasztja, vagy ha a két bíró a har
madiknak személyében megállapodásra nem tud jutni, — ez eset
ben az érdekképviselet elnöke jelöli ki az illető bírákat az e célra 
mindenkor megállapított és rendelkezésre álló listából. 



Az alkalmi bíráskodásnak hátrányául hozzák fel, mint már 
említettük is, hogy a felek által kinevezett szakértő-bírók sok
szor mereven ragaszkodva — talán elfogultan is — saját felük 
vélt érdekeinek védelméhez, közeledni egymáshoz éppenúgy nem 
képesek, mint maguk a szemben álló üzletfelek. Ilyenkor pedig 
sokszor vagy az elnök kénytelen egyedül dönteni a két válasz
tott bíró felfogása között, vagy pedig a választott egyik döntő
bíró energiája, szívóssága és beszélőképessége dönti el, hogy az 
elnök véleménye milyen irányban alakujon ki. 

Ezzel szemben az állandó döntő-bíróságok előnyei félreismer-
hetlenek: az állandó békebírók az igazságszolgáltatásban csak
hamar megfelelő jártasságra tesznek szert, az ő ítélkezéseik van
nak hivatva a jogot és a szokásokat tovább fejleszteni és az ő 
judikaturájuk szolgál gerincül az állandó választott bírósági 
döntvények gyakorlati kialakulásához. 

Az állandó választott bíróságoknak pártatlansága is maga
sabb fokon van biztosítva. Már maga azon tény, hogy állandó vá
lasztott bíróul való megbízatás egy testület által történik és ezzel 
az illetőre nagy megtiszteltetés is egybe van kötve és mindez 
könnyebbé teszi, hogy állandó választott bírákul ezen tisztségre 
valóban hivatott tehetséges egyének nyeressenek meg. Külön
ben is az állandó választott bíróságok rendszerint olyan választott 
bírósági ügyrendszabályzat alapján működnek, melyek a törvény
nek a választott bíróságokra vonatkozó — sokszor hézagos per
rendtartási előírásait — a célnak megfelelően kiegészítik és ez
által a felekkel szembeni esetleges zaklató eljárásoknak elejét 
veszik. Joggal használja tehát a kereskedőosztály az állandó vá
lasztott bírósági intézményeket, melyeket mint önsegítő szerve
ket, tulajdonképpen önmagának kellett életrehívnia. 

A legnagyobb előnyök, amelyeket ilyen állandó választott 
bíróságok magukkal az állami bíráskodásokkal szemben is föl
mutatnak, abban rejlik, hogy az eljárás gyorsasága mellett az 
illetékes választott bírói tanácsot megfelelő szakértőkbői állítják 
össze. Ezen szakértő békebírók a vitás ügynek gazdasági vonat
kozásait — tehát a vitának magvát — azonnal és helyesen ké
pesek megfogni. S ha így a gazdasági része a pernek már ki van 



hámozva, — a vitának jogi megoldása és ennek indokolása már 
csaknem magától adódik. 

Hogy pedig éppen a faszakmában az illetékes választott bírói 
tanácsnak faszakértőkből történő megkonstruálására mennyire a 
legnagyobb súlyt kell helyezni, az ezen szakmának ismerői előtt 
különösebb magyarázatra már nem is szorul. A fakereskedelem 
terén a speciális szakkérdéseknek egész halmaza vetődhet fel, 
amelyeknek kibogozásához az állami bíró sem nélkülözheti a szák
értők közreműködését. A szakértőknek a rendes bírósági eljárá
sok körébe való belevonása azonban mindenkor sok időt és sok 
pénzt igényel s ezen felül fennállhat annak a veszélye is, hogy az 
állami bíró a megfelelő szakértők választásában téved, vagy hogy 
a szakértőt nem megfelelően érti meg, vagy a szakértő elé nem a 
helyes kérdőpontokat intézi. 

Ez a magyarázata, hogy éppen a fakereskedelem terén, az 
állandó, szakértőkkel ellátott választott bíróságok, melyek külön
leges ügyviteli szabályzattal is el vannak látva, úgy az állami 
bíróságokkal szemben, mint az alkalmi választott bíráskodással 
szemben, bizonyos előnyökkel rendelkeznek és ezért a szakkörök 
által szívesen vétetnek alkalomadtán igénybe is. 

(Folytatjuk.) 

A termelés átszervezése 
Hónapok óta egyre kábítóbb gyorsasággal forgat bennün

ket a válság örvénye. Hallunk és olvasunk , a legkülönbözőbb 
válságokról, a termelési, fogyasztási, hitel-, valutáris, erkölcsi, 
jogi stb., stb. problémák hihetetlen tömege zúdul ránk napról
napra. Miként a háború alatt többet tanultak megmozgatott 
embertömegeink földrajzból és etnográfiából, mint elődeik a 
honfoglalás óta eltelt ezer esztendő alatt, szintúgy vagyunk 
most a fenti problémákkal. NoJens-volens tanulnunk kell, nem
csak azért, mert a tudatlan, elmaradt embereket és nemzeteket 
a mai tülekedésben végromlás várja, de bennünket, a hazai 
erdőgazdasággal foglalkozókat, mas ok is kötelez e kérdések 


