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Doktori értekezlet: 

Az árvaszék. 
/ 

1 
' 

Irtajílagy Juhász Ferenc. 

-

Debrecen 1942, 





A Z Á R V A S Z É K , 

B e v e z e t é s . 

A gyámügyi .jogszolgáltatás forrásai 

% és célkitűzés. 

A társadalomnak azon tagjai, akik részben koruk, 

részben testi vagy szellemi képességeik fogyatékossága 

miatt szamélyi és vagyoni érdekeik védelmére képtelenek 

a gyámság jogi hatáskörébe tartoznak. ' 

A magyar magánjog eddig még kodifikálást nem nyer 

s igy azok a jogszabályok, amelyek a fokozottabb jogi 

védelemre szoruló egyénekre vonatkoznak, csak szerte-

szét szórva találhatók meg jogrendszerükben. 

A kiegyezés után, amidőn a magyar törvények jog-

hatályát visszaállították, a változott társadalmi és 

közgazdasági viszonyok következtében a jogéletben támad-

zavarok ideiglenes megoldásaként alkották meg az 1877• 

évi XX. t.c.-t, a gyámsági és gondnoksági ügyek rende-

zéséről. 

Az 1877: XX. t.c. /: Gyt. :/ a régi magyar jog 

w CSÁTHY RT. PAPLRKERESKEDI 



érvényben levő szabályainak kiegészítéseként, az 

osztrák jog "behatása következtében ingadozó birói 

gyakorlat és igy a jogbiztosság: elérése céljából 

alkottatott. 

A Gyt. rendelkezései azonban sok tekintetben 

hézagosnak, rendszertelennek bizonyult és számos ki— 

egészitő, pótló törvényt, rendeletet hoztak azóta; 

igyekeztek a visszásságokat rendszeres egésszé tömö-

ríteni, tekintettel természetesen arra is,~!KJgŷ -«ta-í~ 

idő múlásával a gyámhatóságok hatásköre igen sok uj 

feladattal bővülik'. Az uj jogszabályok mind az anya-

gi, mind az alaki jog területéről valói. 

A Gyt. módositását és pótlását az 1885. VI. t. 

c.-ben találjuk meg. • 

Az 1874: XXIII* t.c. a nők teljeskoruságáról 

szól. 

A házassági törvény /: 1894: XXXI. t.c. :/ fon-

tos anyagi jogi uĵ /itásokat tartalmaz, ugyanigy az 

1894: XXXII. t.c.{ mely a gyermekek vallásáról in-

tézkedik. Eljárási szabályokat hoz az 1894: XVI. t. 

c. /: öröklési eljárási t.c., :/ ennek a növel-

CSÁTHY RT. PAPÍRKERESKEDÉSE. 
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léja az 1927:IV.t.c., a Pp., a Ppé és a Te.137. 

§-a„ 

Szervezetet, e ljárást és jogorvoslatot 

illetőjfen fontos törvény a közigazgatás ujjá 

rendezéséről szóló 1929:XXX.t.o. 46-58 §§-ai és 

62. §-a, az 1923* .XJL&V . t. c „ 13- §-a. 

Az 1900-ik évforduló után<f?urop^szerte 

nagy feltűnést és érdeklődést keltettek a gyer-

mekvédelmi teendőkről szóló 1901: IflII. és XXI. 

t.e.-ek, sajnos, a nagyon szépen megindult ily 

irányú törvényalkotás félbeszakadt. Lényegesek 

az 1908: XXXVI.t.c. /Bn./ és az 1913: Yfl./Fb./ 

egyes rendelkezései. 

A törvényeken kivül igen fontos aitf agl 

jogi szabályokat tartalmaznak a felsőbiróságok 

döntvényei és elvi határozatai, természetesen a 

gyámsági® ügyet érintően. A m.kir. belügy-,igaz-

ságügy és a volt népjóléti és munkaügyi minisz-

terek rendeletei, elvi döntései. 

Mint legfontosabb Mini sztsri rend ele-

teket a 128.000/1902, 57600/1903, 123.000/1902, 

55.200/1913, 55300/1903 az. B.M. rendeleteket 

emlithet, jük. 

Kiskorúak örökbefogadási ügyeit a 
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3546/1887 és az .57348/1886,• I.ffi. rendeletek sza-

bályozzák. 

G-yermekvéáelmi ügyek tekintetében fontos 

2000/1925. N.M.M. sz. rendelet. 
Nem szabat figyelmen kivül hagyni azt a 

hatást sem a gyámsági ügyek intézésében,amelyet; 

a magánjogi törvény könyv tervezete a jogszolgál-

tató hatóságok gyakorlatára tett. 

Mint már emiitettük, a Gyt. iáeiglneaes 

jellegűnek készült, a hazai viszonyok alakulása 

következtében azonban állanáó jellegűvé lett. 

Tekintve, hogy anyagi jogszabályok csak 

rendszertelenül, elvétve pukkannak elő és a körű 

mények változása következtében, ennek a változás 

nak megfelelő eljárási és rendszeri renielkezé-

sek vannak a gyámsági jogi jogforrásaink közt, a2 

életviszonyok fejlődésével folytonos ki-

egészítésre szorult,s ezekkel iáők folyamán any-

ny ir«v megáuzzaát, hogy mafmár szakemberek részére 

is nehézséget okoz a jogforrások áttekintése és 

ismerete. 

Az élet alakulására k megfelelően a MT. a 

külfölái jogokban már rég ha sznált intézkedése-

ket felvesz, ezekne k a megy alósi tásaazonban.tör -

e 
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•vényes rendelkezés hiányában azonban neon lebe t-

séges. 

Alábbiakban ismertetem, azt a szervezetet, 

amely gyámsági ügyek terén a jogszolgálatatást 

ell-átja és vázoljuk ezan szervezetnek eljárási 

szabályait, érinve végül a szükséges és tervbe-

vett reformokat. 

I. Rész. 

A Z k R V A 3 Z É K 1 K 3 Z I R 7 1 Z ! T J, 

Ii_Az_árvaszékek_iaai_ szervezetének 
kialakulása. 

Már ősi időktől kezdve a család gondos-
kodott azokról az egyénekről, akik koruk, nemük 
szellemi képesség hiánya miatt saját személyi é 
vagyoni ügyeik ellátására képtelenek voltak, ab 
ban az esetben, ha családfő nem volt, vagy ezen 
ügyek ellátására fcéptelen volt. 

A társadalmi élet fejlődésével az állam 
egyre több beavatkozási jogot biztositott a mag 
számára ezekben az ügyekben. Az államhatalom ér 
deklődésének és beaw tkozásának, felügyeletéi® k 
eredménye aztán a mai gyámhatóság / árvaszék/ 
lett. 

<d 
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Különböző jogvidékeken természetesen más 

és más eredménye lett az állam beavatkozásának. 

Latin jogvidékeken a gyámügyek elintézé-

sében pélfául a családi tanács játsza á főszere-

pet. Slnöke azonban egy birói közeg, a határoza-

tok peáig birói uton megtámadhatók. 

A germán jogvidéken a t-enáők ellátása 

az elsőfokú bíróságra van bizva. Sz a megoldás 

abból az elgondolásból fakadt, hogy családjogi 

ügyekben való jogszolgáltatás a biróság hatás-

körébe tartozik. 
Célszerűségi szempontok a mellett szólnak, 

hogy a gyámügyekben közigazgatási szerv szolgál-
tasson jogot, mert annyi közigazgatási természe-
tű feladat tartozik a gyámhatóság hatáskörébe, 
hogy ezzel csak túlterhelne k feleslegesen a bí-
róságokat. 

Iz a megfontolás és történelmi fejlődés 
hozta létre a magyar gyámhatóságok mai alakjánalc 
a kialakulását. 

A magyar gyámhatóságok történeti fejlő-
dése röviden a követező: 

A Hármaskönyv rendelkezései szerint nemea 
árvákra nézve a vármegye, jobbágyok árváira néz 
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ve a földesúr, városokban pedig a városi tanács 
gyakorolta a gyámhatóságot. 

Az államhatalom felügyelete kezdetben igei 
szükkörü volt. A gyám rendelésén, hűtlen gyám 
felfüggesztésén, felelősségre vonásén tul nem 
terjedt. 

A.Z l'723:CV 33 CXI.t.c.-ek már kötelessé-
gükké teszik a megyéknek és a városoknak, hogy a: 
árvák nevelésére is gondot forditsara k. Az 1715: 
IXTI'IZ.t.c. kötelezte a gyámokat arra, hogy 3 
évenként az általuk kezelt vagyonról számot ad-
janak a törvényhatóság kiküldöttei előtt. 1765_ 
ez % felügyeleti kör tágabb lesz. Össze irják a 
gyámokat, évenkint kell számot adni a vagyonról, 
félévenkint személy^ jelentéseket kell tenni. 

1868 előtt a birói és közigazgatási ha-
tóságok nálunk nem voltak elkülönítve egymástól, 
nem. lehet azt mondani tehát, hogy tisztán köz-
igazgatási hatóság intézte a gyámügyeket. A hang-
súly azonban ezen volt és csa^ a gyám által az 
árváknak okozott kár elbírálása és ilyen ügyben 
való Ítélkezés tartozott a rendes bíróságokra. 

Később városokban az árvák nevelése, va-
gyoni elügyelfete végett külön személy rendelte-
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tett / " az árvák atyja**/ és polgárokból alakí-
tott árvabizottság működött. 

A nemes árvák ügyeit az alispán elnöklete 
alatt a szolgabiróból, esküdtből, tiszti ügyész-
ből alakitott és iáőnkint tartott árvaszékeken 
intézték el. 

A jobbé-yok árvái részére a község ja-
vaslatára a földesúr rendelt árvaatyát. 

Az ideiglenes törvénykezési szabályok ál-
landó árvaszékeket állították fel. 

Átmenetileg 1868 a gyámügyek intézése a 
városi és megyei törvényszékekre volt bízva, áe 
közigazgatási szerveknek továbbra is fontos sze 
repük jutott. 

Az igazságszolgálatásna k a közigazgatástól 
v®ló elválasztásáról szóló törvény /1869:IV/ és 
a törvényhatóságok rendezéséről szóló törvény 
a közigazgatási hatóságokra k juttatták a fősze-
repet és pedig helyi hatóságok révén. 

További fejlődést az 187? évi XX.t.c. hozti 
meg. ^ 

_ííi.Az__elsőfoku_g2éíSÍiatÓ3ág__mai_alak^a; 

A Gyt. 176. §-a értelmében a gyámhatóságot! 
a törvényhatóságok,megyei városok és kivételképeji 
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olyan nagyközségek gyakorolják, amelyek eris 
elegendő szellemi és anygi képességgel birnak 
és a közigazgatási bizottsá^i^meghallgatásával 
a belügyminiszter'eríe engeáélyt ai. 
' • a gyámhatóság önálló hatóság. Közvetlenül 
érintkezik felsőbb és vele egyenrangú hatóságok 
kai. Külföldi hatóságokkal -viszonosság hiányá 
ban - a belügyminiszter utján érintkezik.'Az' 
árvaszáknek saját pecsétje van, határozatait sa 
ját közegeivel hajtatja végre. 

Minden árvaszéknek van egy elnöke, leg-
alább két ülnöke, egy jegyzője és megfelelő 
számú segédszemélyeete. 

A törvényhatósági árvaszék elnökének és 
ülnökeinek, valamint a megyei város legalább 
egy ülnökének jogvégzettnek, vagy jogtudományi, 
államtud mányi tudori oklevéllel kell birni. 

Megyi város árvaszékének elnöke a polgár 
meáter. Helyettesét /egy ülnök/ előzetesen a 
közgyűlés határozza meg. 

Az árvaszék személy/íze te áz árvaszéki el 
nök közvetlen rendelkezése és felügyelete alatt 
áll. Igéébként a törvényhatósági és megyei vá-
rosi személyzetre nézve, fenálló törvények és 
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szabályok alkalmazandók reájuk is. 

Törvényhatóságok és megyei városok ügyésze: 

szintén tagjai az árva székeknek. Jogkörüket a Gy 

179» §~a és az Á-Ü.Sz. 93, 95, 96 §§-ai szabályos 

zák. 

A tiszti ügyész magánmeghatalmazás alapján 
természetesen a gyámhatóságok előtt senkit sem 
képviselhet. A perköltségekre nézve az Á.Ü.Sz. 
92. §-a intézkedik. Perenkivüli ügyekben csak 
készkiadás, útiköltség és napidíj jár. 

k n árvaszék .segédszervei: a közgyám, ik-
tató, kiadó, irattáros és nyilvántartó; szakkö-
zegei a gyámpénztár és számvevőség alkalmazottai 
valamint a hites szakértők. Az árvaszék végre-
hatjtó közegei megyéitbein a szolgabirák ás közsé-
gi elöljáróságok, megyei városban az árvaszék ki-
küldött tagja, törvényhatósági városban a tanáca 
kirendelt Jbagja, Budapesten a kerületi elöljáró-
ság . 

A községek részben segédszervei, részben 
végrehajtó közegei az árva széknek. 

A Gyt. értelmében /171 §/ a vármegyei 
árvaszék megbízása alapján gyámhatósági hatáskört 
is kaphatnak a községek. A hatáskör nagyságát • < 
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vármegyei árvaszék állapit ja meg. Izekben az eset-

tekben a község a vármegyei árva szék nevében és 

megbízásából jár el, jegyzőkönyvet vezet, melye-

ket negyedévekint a szolgabiró átvizsgál és észle 

léteit az árvaszékkel közli. 

Minden község tartozik közgyámot tartani, 

mely álláá tisztelétbeli. Ha a község képtelen 

közgyámot tartani, akkor a vármegye elrenáeli, 

hogy több község együttesen tartson egy közgyámot. 

/173. §./ 

A közgyám hatáskörébe tartozik a gyámoltak: 
és gondnokoltak személyi és vagyont viszonyait ál?-
lanáóan figyelemmel kisérná és ellenőrizni. Ta-
pasztalait jelenteni tartozik a községielöljáró-
ségnak és áz illetékes árvaszéknek. Tartozik min-
ién gyámoltat és goninokoltat legalább félévenkin 
váratlanul felkeresni é3 életviszonyairól meggyő-
zőin!. Gyámot, gondnokot,javasol, közvetit a gyám 
gondnok, szülők és "gyirp rokonok között, helyette-
síti a rokonokat, 

A közgyám «sak a gyámok felett gyakorol 
felügyeletet. Az apa és az anya mint t.és t.gyám 
müköiése^elett nem jogosult felügyeletet gyakorol 
ni, azonban az észlelt mulasztásoké^feljelent-
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heti. Biróságok e lőtt nem képviselheti a gyámo]| 
tat vag«| goninokoltat. | 

Külföldi államok a közgyám állását állan-f 
ió és rendes tisztségként szervezték meg,mert | 
ig©n üdvös eredményeket értek el ezáltal, külö-f 
nősen gyermekvédelmi szempontból. | 

A fflt. a közgyám tisztét fentartja, á e le-| 
hetővé teszi, hogy e tisztet a hatóság látja el 
Emellett a köz-gyámra biz olyan feladatokat, a-

melyeket maa községi elöljáróság lát el. 

IIIi_A_felsőbbfoku_gvámhatóságok._ 

A másodfokú gyámhatóságot a község által 

haizott gyámügyi véghatározatok tekintetében a 

törvényhatóság árvaszéke, a törvényhatóságok és 

megyei városok árvaszikeinek véghatározataira 

hézve pedig a közigazgatási bizottság gyámügyi 

küldöttsége gyakorolja. p / 

A fellebbezések tárgyalására/közigazgatási 

bizottság pgy küldöttséget biz meg,amely áll 

főispán /polgármester/ elnöklete alatt az árva-

széki eüiökön ír és tiszti 

ügyészen kivül az alispánból, polgármesterből 

/elnökhelyettes/, a főjs gyzőből /Buiapesten 
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a polgármester és két alpolgármester/ és a kefe-

igazgatási bizottságnak a törvényhatósági köz-

gyűlés által választott négy tagjából, akik kö-

zül kettőt /és egy póttagot/ a közigazg^ tási 

bizottság közgyűlése választ* kettőt peiig /és 

egy póttagot/ a főispán /főpolgármester/ nevez 

ki. 
Buáapesten a négy választott és kinevezett 

tag rendszetintb ügyvéá, közjegyző / vagy nyugal 
mázott biró/ szokott lenni. Előadó az árvaszéki 
elnök, vagy az általa kijelölt ülnök. Az élőaié 
és a tiszti ügyész szavazattal nem bir. Az árva-
széki elnök még akkor sem, ha egy ülnök az elő-
aáó. 

Aftiol osak két ülnök van, ott mináig az 
elnök az előadó. 

Érvényes határozatot az elnökön kivül 
négy szavazattal biró tag jelenléte mellett le-
het hozni. * 

A közigazgatási bizottságot fontos ellen-
őrzési és felügyeleti jogok illetik meg. Konk-
rét ügyet' közigazgatási bizottság nem tárgyal 
hat, mert ezt a hatáskörét az 1929tXXX.t.o. meg-
szüntette. 
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A plénum azonban a bélügy minis zterr el mint 
legfőbb gyámhatósággal közvetlenül érintkezik 
és az általános természetű rendeletek végrehaj 
tását ellenőrzi. 

A törvényhatóság területén levő árvaszé-
kektől jelentést kiván havonkint a közigazga-
tási bizottság az ügyek állásáról, számáról, 
gyámoltak, gondnokoltak számáról, a pénzkeze-
lésről s tb. 

A közigazgatási bizottság eljár az árva-
széki személyzet fegyelmi ügyeiben, elintézi a 
törvényhatóság területén a megyei városok és 
a törvényhatósági árvaszék között felmerült 
illetékességi összeütközéseket. 

A közigazgatsái bizottság rendesen a hó-
nap első f elében üláaezik, a gyámügyi felebb-
viteli küldöttség rendszerint annak a keretén 
belül. De összehivnak r® dkivüli üléseket, kü-
lönösen Budape sten. 

Meg kell emliteni mint másodfokú: felügye-

leti hatóságot a törvényhatósági bizottság köz-

gyűlését. Bz választja az árva székek tiszti-

karát és a lkot ja azokat a szabályrendeleteket, 

melyek a gyámhatóság eljárását szabályozzák. 
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A törvényhatósági bizottság közgyűlése 

választja a közigazgatási bizottság tagjait, a 

kikből a gyámügyi felebbeviteli küláStség ala-

kul. A közgyűlés szervezi az uj árvaszéki állá 

sokat. 

Az árvaszéki elnök évenkint egysz.er je-
lentést adni tartozik a törvényhatóság közgyű-
lésének az^árvaszék ügymenetéről. 

A községek által gyámi® tóíiági ügyek-
ben hozot t határozatiakat harmadfokon a törvény 
hatósági közigazgatási bizottság gyámügyi kül-
döttsége gyakorolja. 

A megyei városok és törvényhatósági 
árvaszékek határozatai elleni felebbe zésel® t 
harma .dfokon a belügyminiszter intézi e1. 

A belügyminiszter mint legfőbb gyámha-
tóság az egész .magyar; gyámügyi igazgatás felet' 
a legfelsőbb felügyeletet és ellenőrzést gyako 
rolja, A belügyminisztériumban külön gyámügyi 
osztály van. 

A belügyminiszternek bizonyos jogalkotó 
szerepe van gyámügyekben, részben renáeletek 
alkotásával, részbenpdig elvi jelentőségű 
döntések hozatalával. íz a jogalkotás azonban 
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iiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiimiimiuiiiiinmiiiiiimmiiiiiniiiiiiiiii 
n«m olyan intenzív, mint a bitróságoknál. 

Felügyeleti hatásköréből kifolyólag a bel 
ügyminiszter az alsóbb gyámhatóságok elleni pa 
na szokat megvizsgálj, az egész ügymenetet el-
lenőrzi, főleg azon jelentések alapján,amiket 
az árvaszékhez nyújtanak be félévente. 

A belügyminiszter közvetlenül intézi a 
kiskorúak és gonánkoltak ljadi segély ezé sét. 

Számos konkrét ügy elintézését is a bel-
ügyminiszterre bizza a törvény. Ilyen többek 
között : illetékességi kérdés' eldöntése, gyám-
hatósági határozat külföldön való végrehajtása 
árvaszék ügyrendjéneka megállapítása. 

Mint kivételes gyámhatósági szervről 
kell emliteni, a családi tanácsról. Ezt «z in-
tézményt a német jogból vettük át, de alkalma-
zást alig nyer. A Mt. ezt az intézményt telje-
sen el is ejti. 

_I?j._Gyámhatósági tagokká a_a g^ámhatósá-

Még q róma^ jogból származik az a kártérí-
tési kötelezettség is,mely a gyámhatóságot ter-
heli, ha a kiskorú felett gyakorlott felügyele-
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ti jogkörét elhanyagolja. 
A G-rrt. az ön jogúvá vált személynek vagy 

jogutódjának két)keresetet ad; az egyik $ volt 
gyám, vagy gondríok ellem indát ható, a másik a 
gyámhatósági tagok, illetve azokat alkalmazó ha-
tóság ellen emelhető a gyámság, vagy gondnokság 
tartama alatt okozott károk megtéritése iránt. 

Gyt. 137. §-a szerinífc az önjoguv^ vált 
egyén, vagy jogutóda a végelszámolásból kifolyó-
an a feleket birói útra utasító gyámhatósági ha-
tározat kézbesítésétől számitott egy éven belül 
tartozik a keresetet beadni a gyám v§gy gondnok 
ellen. Ezen per jogerős Ítéletétől számitott 1 
éven belül peiig a gyámhatósági tagok elleni kár 
térítési keresetet kell megindítania, különben 
elévül. 

Ha atonban bűncselekmény forog fenn, en-
nek és kapcsolatosan a kártérítési igénynek el-
évülését a Btk. 125. éa 166. §§-ai állapítják mef 

Nem szükséges a kártérítési igénny el az 
egyén önjoguságáig várni, mert a törvényes kép-
viselő még a kiskorúság ideje alatt felléphet az 
előző gyám, vagy gondnok, esetleg a gyámhatósági 
tagok ellen az okozott károk megtéritése végett. 
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A gyámhatóság felelősségének mértékéről nei 
szól a Gyt. Csak azon kár megtérítésére kötelez-
hető a gyámhat óság, amely kár bekövetkeztéssé 
okozati összefüggésbe hozható a törvény által 
megszabott kötelességeim k elmulasztásával. 

JA gyámhatósági tagok felelőssége nem ter-
jed tufa köztisztviselők felelősségén. 

A gyámhatóságira tisztviselők felelősségi 
más tisztviselőénél annyiban súlyosabb, hogy 
$lyenkor is fenforog,amiflőn a kiskorú vagy gond-
nokolt törvényes képviselője a sérelmsa intézkel 
dés ellen jogorvoslattal nem is élt. 

A gyámhatóság által okozott kárért első-
sorban azok felelősek, akik^a éérelmes határoza 
hozatalban résztvettak, másodsorban, ha a káro-
sult kielégitést nyem nyerne az elmarasztalt 
tisztviselő vagyontalansága miatt, vagy nem le-
het kideri-teni, hogy kik szavaztak a sérelmes 
határozat mellett, - az a köztestület felelős, 
amelynek nevében a gyámhatóságot gyakorolták. 

A kártéritésre köteles gyámhatósági tagok 
felelősége az örökség erejéig áll fenn. 

A kártéritési felelősséget nem szünteti meg 
a fegyelmi eljárásban a felmentés, és viszont 
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nem szükséges a kártérítési felelősség érvénye 
sitéséhez az, hogy a fegyelmi eljárásban marasz 
talva legyen a tisztviselő. 

A 774-0/1923. M.E. számú rendelet értelmé 
ben a ̂ aíil̂ os hibáért, vagy jogsértésért a véle-
ményez ügyész is felelős másodsorban. 

Ha az önjoguvá vált gyámolt a gyámi szám 
adás érintetlenül hagyása mellett a volt gyám-
tól annak a vagyonnak a kiadatását kéti, ami az 
utóbbinak a kezén maradt, ugy a rendes elévülési 
időt kell számítani. 

Van olyan felsőbirósági döntés,amely ki-
mondja, azt, hogyha gyámhatóság a számadási fel 
mentést oélzó nyilatkozatra való felhivás ki-
bocsátását elmulasztja, a kártérítés a rendes 
32 évi elévülési időn belül érvényesíthető. 

•A gyámhatóság tagok súlyos felelősségén 
némileg enyhit a Kúria azon gyakarlata,mely ki-
mondja, hogy kártérítési alapul nem szolgál az 
az eset, amikor a törvény homályos volta miatt 
helytelen magyarázatot vont le a tisztviselő, 
kivéve, ha a határozat világos és nyilt rendel-
kezésbe nem üt.közik. 

Menekül az alsófoku gyámhatóság a kér-
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térítési kötelezettség alól - a mennyiben intéz 
kedésével még elháríthatatlan kárt nem okozott 
ha eljááását felsőbb hatóság szabályszerű jog-
orvoslat utján jóváhagyta. 

A Kúria uj gyakorlata szerint a gyámható-
ságot csak a törvényhatóság első tisztviselője 
képviselheti. 

A közigazgatási bizottság gyámügyi kül-
döttségének azon tagja , ,akik állami, vagy tör-
vényhatósági tisztviselők, ugyanazon kártérítés: 
felelősséggel tartoznak, mint az árvaszék tag-
jai. Illenben a közgyűlés által választott ta-
gokat ilyen felelősség nem terheli, mivel az 
1876:VI.t.o. 80. §-a, a amely a felelősségüket 
megállapítja, nem sorolja fel azt az esetet, a— 
midőn mint gyámhatósági küldöttség tagjai jár-
nak el. 

Ilyenkor a tisztviselő tagok és az ügyész 
viseli a felelőseget, ami természetesen nem a 
jogbiztonságba^ vetett bizalom növelésére szol-
gál. 

A Mt. a gyámhatósági tagok felelősségérőj 
külön nem szól. Egy tekintet alá veszi a többi 
köztisztviselőkkel. 
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| Eszer in t az a közhiva ta lnok, aki h i v a t a l i 
j kötelességének, vétkes megsértéséből másnak kárt 
I okoz, tartozik a kárt megtériteni, kivéve, ha a 
I károsult a kárt jogorvoslattal elhárithatta vol 
| na s ezt vétkesen elmulasztotta. 
| Ha célszerűségi sze ipontok szerint kellet 
I eljárni a tisztviselőnek és kárt okozott, kár- j 
I téritéssel csákókkor tartozik, ha szándékosság,! 
| vagy súlyos gondatlanság terheli. I 
| A kárigény elévülése a,tiltott cselekmé-j 
| nyékből eredeő k ö v e t e l é s e k tekintetében 3 év. ! 
I Mt. nem rendelkezik arra az esetre nézve,! 
| ha a kárttevő tisztviselőn az igény behajtható ! 
I nem volna. i 
| Ujabban sürün fordulnak elő kártérítési I 
| perek téljesen alaptalanul.Legtöbbször anyagi | 
| eredmények elérése céljából. A jelenség okát na| 
I részben a gazdasági viszonyok nagyfokú romlása 
| okozta. Vannak azonban sürün olyan esetek is, 
| amelyekben kockázat nélkül*a közhatóságokon akai 
I nak nyerni egyesek. Ezek ellőn azialaptalan pe-
| rek ellen ugy kellene védekezni, hogy a kártéri4 
| tési perek; megindításához büntető biróság jog-
I erős Ítéletét, vagy fegyalmi jogerős marasztaló! 
j határozatot kellene megkivánni. 

iiiiiiminiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

J-
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II. RéBH. 

é-Z___Á_R_V_A_S_Z_É_K_I_K. 

I._Az_árvs szék._hatásköre^ 

A Gyt. igen hiányosan adja az árvaszéki el-
járás szabályait, ugy hogy idők folyamán egész 
csomó uj törvényben találunk idevona tkce ó ren-
delkezéseket. 

Alábbiakban rövidre fogva felsoroljuk az|> 
kat az ügyeket,amelyekne k elintézése az árva- I 
szék hatáskörébe tartozik: I 

1. Nagykorusitás. /Gyt. 4. §-a/ 
2. Kiskorúság meghosszabbítása. /öyt.9.§/l 
3.Kiskorú elhelyezése, tartása. /H.T. 96-

97. §§./ " | 
4./ Elvált szülőknek a gyermekekkel való 

érintkezése. / H.T. 103. §./ 
5. Kiskorú, elmebeteg, siketnéma házassá-I 

gához hozzájárulás. / H.T. 8, 9, 10, 15, 16, 
112. §§. / j 

6. A H.T. 8.§-a ellnére kötött házasság 
megtámadása. ! 

iiininiHiiinniiniiiinnnmiiiMiininiiiiiimHUummnKUnninnnmiHummumnnmiiiinmninmniiiimnii,!! 
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7. a 7-18 évesek-vallásváltoztatása. 
8. A gyermek vallásának meghatározása. /189 

XLIII»t.c.27. §-a./ 

9. A törvényes képviselő részéről a kiskorú 

személyére, vagy vagyonára vonatkozóan tett je-

lentős intézkedések jóváhagyása. /Gyt.20.§./ 

10. Atyai hatalom megszüntetése,felfüggesztéi 

se. /Gyt.26. §. I 

11. Szülők, nagyszülők haszonélvezetének kori 

látozása a kiskorúak érdekében. /Gyt. 22,23 §./l 

12. Gondnokság alá helyezés./gyt. 28. §/. I 

13. G#ám, gondnok rendelés /Gyt. 49 stb. §/ | 

14.Gyám, gondnok elmozditása, felfüggesztései 

/Gyt. 124; §./ | 

15. Gyám, gondnok intézkedéseinek jóváhsa- ! 

gyása. /Gyt. 91.. §./ | 
16. Gyám megszámoltatáaa stb. /Gyt. 121.§./| 

17. 15 éven aluli kiskorú anyagi .elhagyottsál 

gának kimondása. /1901:7III.t.o. 7. §./ 

18. Gyermekmenhely kötelékéből való kiadatás 

és még egy csomó konkrét eset. 

A rendes hatáskörön kivül a házassági per -

bíróságnak kisegitő hatásköre van és pedig abbai 

az esetben, ha a gyámhatóság még nem határozott! 

a törvényes kiskorúakra nézve, akkor ideiglen„esi 
MII ITLL IIII L.L 11II11111 1 
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I határoz a házassági perbíróság. Másik esetben alj 
kor van kisegítő hatásköre a házassági pe rbiró-
ságnak,.áruikor szükségét látja a kiskorúak tartá4 
sáráa és elhelyezésére nézve határozni, bár a 
gyámhatóság már határozott. Íz az intézkedés el4 
lentétes lehet a gyámhatósági i-n tézke-dés se-l. 

Az 1929:XXX.t.c. 62. §-a értelmében az 
eljárást a hatáskör megvizsgálásával kell kezde-J 
ni és hiányát az eljárás egész folyamán hivatal 
ból kell megállapítani. Ha v&lemely felsőbb hatdj-
ság az ügyet jogerősen valamely alsóbb hatóság 
hatáskörébe utalta, ezt sem a felek, sem a- ható 
ság nem teheti többé vitássá. 

ílillletékesség. 

A G-yt. 198.. §-a a gyámhatósági illetékesség 
alapjául a községi illetőséget fogadja el,amely 
elavult rendelkezés még az 1868:LIT. t.c.hasonl^ 
értelmű rendelkezéséből származótt>át. A modern I 
jogfejlődés már mindenütt félretette ezt a jog- 1 
szabályt és az illetékességet az anyagi jog ren-l 
delkezé seivel összhangban a lakóhely szerint sza -
bályozza. ! j 

í í ; | 

Számce hátrálj van enne k az avult ]jogsza- I 

bálynak. Egy kirívó eset az,mely a 6000/1931.M.lf 
' i' IIIIIIIMI IN in ii i ni mi IIIIIIIIIIIIIIIII n niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii i ni i niinn n i in NI 11 iiiifi. i i 
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sz. rendelet következtében állott elő. B rende-J 

let szerint a seegénysegélyezéa terén a községi! 
illetőségi kérdés eldöntése mellőzve van és t z |i 
község tartozik eljárni,amelynek területén a 
segélyezés szükséges felmerült. Viszont a gond-! 
nokság alá helyezést csak az illetőségi- hely 
szerint illetékes gyámhatóság folytathatja le. 
így két különböző hatóság illetékességi körébe 
tartozhatik egy ügy elintézése. 

Az általános illetéke sségi sza bály alól 
kivételek is vannak: 

1-/ A gyámhatósági illetékesség átruház-
ható arra az árva székre,amelynek területén a 
gyámoltak, gondnokoltak állandóan laknak; ez az 
áthelyezés azonban csak a felek kérelmére tör-
ténhetik meg. 

2./ Az az árvaszék ,amelynek területén, a | 
gyámolt vagy gondnokolt személy vagyonának leg-
nagyobb része van, hivatalból kérheti a gyámia t| 
ságnak a*,z illetékes árvaszékről reá való átru-
házását-a törvényes képviselő akarata ellenére i 

3./ Bár a törvény nem szól róla, a gyám«-
hatósági illetékesség átruházásának helye lehet 
az árvaszék tggjainak érdekeltsége okából, ami-
kor is az átruházásra a belügyminiszter lesz jo4 
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gosult. 
Köteles az árra sték még illeté ktelensége 

esetén is a halaszthatatlan ügyeket elintézni é̂js 
az intézkedéseket megtenni, mig az illetékes 
gyámhatóság ezt átveheti, azokra a személyekre 
nézve,akik az ügy elintézésének felmerültekor 
a területén tartózkodnak. 

Különös illetékességi jogszabály van to-
vábbá az Öe. 71* §-ában,amely azt mondja ki, 
Hogyamennyiben a hagyatéki eljárá;jsorán a ha-
gyatéknál érdekelt kiskorú vagy gondnokolt lile 
tékes gyámhatóságát megállapitani nem lehet,vag^ 
illetékes gyámhatósága az országon kivül van, 
az árvaszék illetékes a hagyatéki eljárás sorén 
létrejött egyezség és egyébb megállapodások 
gyámhatósági jóváhagyására,amelynek területén a 
hagy atéki biróság illetékességének megállapitá 
sánál alapul vett község van. / 21198/1899. és 
128758/1899 B.M. sz. rend. / 

Ez a rendelkezés nem ideiglenes és nem át 
meneti. 

Távollevők ügjeiben való eljárásra a Gyt. 
32.§-a értelmében az az árvaszék illetékes, a-
melynek területén a távollevő utolsó lakhelye 
volt. 
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Kivételes illetékességet állapit meg az el-
hagyottá nyilvánításnál a 2000/1925. N.M.M.sz. 
rendelet,amely szerint ily ügyekben a tartózkodáljs 
hely árvaszéke illetékes. • j 

Illetékességi összeütközéeek esetén a Gyt. I 
203.§-« szerint, az egy törvényhatóságok terüle-
tére tartozó árvaszékek között a törvényhatóság 
közigazgatási bizottsága, más árvaszékek-közti 
összeütközés esetén a belügyminiszter hivatott i 
dönteni. 1 

A biróság és a gyámhat;ságok hatásköri ösz-
szeütközése esetében külön biróság jár el és hoz 
döntést. | 

Az 1929.XXK. t .c. 62. §-a az illetékesség I 
vizsgálatát is előirja, azonban illetékesség hi-
ánya miatt az-érdekelt fél csak első Írásbeli be! 
adványban, vagy az első szóbeli tárgyaláson 'tehet 
észrevételt, ha azonban az-eljáró hatóság illeté-
kességét nem kivánja felülvizsgálni, ez ellen a 
felek nem tehetnek semmit és csak a véghatározat 
elleni 'felebbezésben lehet jogorvoslattal élni. 

_IIIi_^z_árvaszékek_szervezete 
jaüködése. 

a Gyt- értelmében a gyámhatóság társas íb tó-
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ság,amely érdemleges -tetározatait ülésben testül 
lfitileg hozza meg. /dyt. 186. §./ Az Á.Ü.Tte. I 
/104. és köv. §§./ szerint az ülések kétfélék val-
tak, u.m.r teljes ülés és tanácsülés. Konkrét 
ügyekben a véghatározatait az árva sáék tanács-
ülésben hozta meg. A teljes ülések elé csak elv| 
jelentőségű ügyek tartoztak. ! 

Szt a rendelkezést az 1923: XXXV.t.c. 13 j 
§-a hatálytalanitotta és elrendelte, hogy mindég 
kérdésben az előadó ülnök a saját felelősségére I 

f / § 

intézkedik vagy határoz. Az intézkedését első- I 
sorban az ülnök fe^lelős, a súlyos hibáért vagy 
jogsértésért a véleményező ügyész és a felülvizí 
gáló árvaszéki elnök másodsorban felel. I 

A törvény felhatalmazása alapján kiadott! 
774-0/1923. M.E. sz. rendelet a gyámügyi eljárás I 
módosításáról aztán szabályoíta az elsőfokú gyám 
hatóság belső szervezetét. I 

Izek szerint az előadó ülnök saját felő lő-
ségére, d e az árvaszéki elnök felülvizsgálata me 
lett intézkedik, vagy határoz. Az érdemleges ha -
tározatok, intézkedéseket az előadó ülnök irja aflá, 

A tiszti ügyész jogai és kötelességei to 
vábbra is teljes terjedelmében megmaradnak. 

Az érdemleges határozatokat az ülnök be-
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JT^nutatni tartozik az árvaszéki elnöknél,aki fonto 
sabb e.setben az élőszóvaii referálást kívánhatja 
meg. Ha pedig az ülnök hat.ározata eltér az ügyés 
véleményétől, afcko az ülnök tartozik erre felhivn 
az elnök figyelmét. 

Az ülnök nem kötelea az elnök észrevételeid 
köv-tni és az elintézést változatlanul továbbit-
hatja. Ilyen esetben azonban, h'a az elnök a vál-
tozást határozottan kivánija, ezt fel kell je-
gyezni az ügyiia to0%s hivatalbó^ kell a máaodfo 
hatósághcEt félterjeszteni. 

A hivatalból történt felterjesztés a felek 
által használt Éelebbe zéssel egyenlő hatályú; az 
ilyen ügyek másodfokú elbfcr'lásánál az elnök előí 
adóként szintén eljárhat. 

Az 1923:XXXV.t.c. 13.§-ának rendelkezései 
csak az egyes konkrét ügyek elintézésére k módját 
szabályozzák. Az árvaszék mint testületi "hatóság 
azonban továbbra is fenmara <3 és intézi a gyámügyi 
közigazgatást általában érintő kérdéseket, azután 
az árvaszék tgg^ i eljárásának a aBgvitatása és a 
magatartásánkk az eldöntése az árvaszéki teljes 
ülés feladatkörébe tartozik. Izek: az ügyek főleg 
az Á.Ü.Sz. 107. §-ába n vgnnk felsorolva. 
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iíi-^-síésíisíé2ás_íssjíli2s. ̂-íeá2!ssií®íss-
és_kizárása. 

Az Á.Ü.fe. 67. §-a értelmében a Pp-nek a 
birói személyek érdekeltségére /kizárására / vo-
natkozó rendelkezése f mind az elnökre, mint az elt 
adókra és ügyészeire vonatkozik. 

A kizárási okok részint hivatalból észle-1 
lendők, részint a felek kifogása folytán észlel- I 
hetők, ha t.i. olyan okok forognak fenn,amelyek aj 
ügyre való tekintettel az előadó elfogulatlansága 
iránt alapos kétséget támasztanak. 

Á kizárási kérelmet ahhoz a hatósághoz 1® ll 
beadni,amelynél a kifogásolt előadó működik. 

A kizárási kéreleipnek helyt adó határozat 
ellen Jogorvoslatnak helye nincs, azbe lutasitó $a4 
tározat ellen felfolyamod^ásnak van helye. I 

A kifogásolt előadó a kizárási kérelem el—I 
intézéséig csak a halaszthatatlan intézkedéseket I 
teheti meg. I 

Ha az árvaszék elnöke, vagy annyi tagja el-1 
len van érdekeltségi kifogá3 téve, hogy az árva- ! 
szék nem képes határozni, akkor az érdekeltek,vagy) 
az árvaszéki elnök kérelmére más árvaszék jelölhe-1 

M_I M N m n 11111111 ? n 11 r u r 111111111111 n m r m i ti 1111 r i ti 1111 r i T f! 111 j 1111111 ii M ii M i i! 1111 n 11! 11 T n T t T i n 11 ] 11 n 111 n 11; i r n 11111111 r 111 n 111111 m r tt! 
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tő ki. . I 

5i®ísi_í2!s2s2̂ _á5_̂ 2sh2;ta]lniazot- i 

"taís_a_s2ás^sí22á§i_2i^áeé2^ssi. 

A Pp-nek azokhoz a szigorú formáihoz,amp- | 
lyek a polgári perben a perbeli jogképességet j 
és perbeli cselekvőképességet szabályozzák, m j 
gyámhatósági eljárás nincs kötve. Ez természe-I 
tes is, mert a gyámhatóság eljárása mindig a i 
hatósága alá tartozók érdekei és jogai megvédé-j 
se céljából történik, amely okból figyelembe vef 
endő mindazok közremüködése,akik a gyámoltak é^ 
gondnokoltak személyi és vagyoni ügyeibe a tör-t 
vény szerint befolyni jogosultak. I 

Az árvaszék tehát eljárásában figyelembe I 
tartozik venni ezeknek a beleszólásra jogosul- I 
taknák az észrevételeit. A szülők, nagyszülők 
és rokonok észrevételeit az árvaszék csak abbaij 
az esetben hagyhatja figyelmen kivül, ha azok 
alapos oknál fogva a kiskorúaknak érdekeire nézlf 
ve előnyösnek nem mondhatók. 

a G-yt.-ből és annak szóhasználatából nejjk 
lehet határozotta.n kivenni, hogy wféln és "érdél-
kélt™ alatt kit ért. A Gyt. szellaméből és a do|-
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log természetéből kifolyókag következik, hogy 
fél, illetve érdekelt alatt elsősorban a kis-
korúak és gondnokoltak törvényes képvielőit kelj[ 
érteni, aki a gyámhatósági eljárásban is első-
sorban hivatottak a jogcselekmények és jognyi-
latkozatok megtételére. 

Másodsorban ily eljárásra jogosultnak kell 
tekintenünk azokat a személyeket,- a kiket a tör-! 
vény kifejezetten feljogosit arra, hogy a gyám-l 
hatósági felügyelet alá tartozó egyének személyi 
és vagyoni ügyeiben meghallgattassanak és közre4 
működjenek. Izek az anya, ha nevezett gyám van; | 
a szülők, a nagyszülők és. a felmenő valamint ol-
dalági rokonok negyedíziglen. 1 

Jogosultnak kell tekintenünk a gyámhatósál 
gi eljárásban való részvételre a 14 éves kis- I 
korút is, valamint a gondnokoltak bizonyos cso-1 
portját, igy a tékozlókat, a gyengeelméjüket, 
amennyiben az elmebaj, illetve elmegyengeség 
őket értelmüktől és akaratéibatározási képessé-I 
giiktől teljesen meg nem fosztotta, akiknek véle-l 
ménye a gyakorlat i^ zolása szerint igen gyakraii 
érdemel figyelmet. I 

A Hárca skönyv- I. M. c./ pontja értelmében 
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már 12 éves korában meghallgatható a kiskorú, ij 
letve ügyvál et vallhat magának. A mai gyakorlat# 
ban, mint már fentebb jeleztük is, csak 14 éves 
kiskorút hallgatnak meg a fontosabb kérdésekben! 

Kivétel a vallásváltozt§tás. esete. I 
eljárásban i 

A gyámhatósági reszvételre jogosultak le-| 
hetnek idegen személyek is, nevezetesen azok, | 
akik a kiskorúval, gondnkolttal szerződtek, vag^ 
vele jogviszonyba kerültek, továbbá azok is, a-| 
kiket az árvaszék valamely ügy felderitése vé- | 
gett meghallgatni kiván. | 

Az Á.Ü.Sz, 65. §-a azt is kimondja, hogy 4 
árvaszékhez érkeastt névtelen beadványban fog-
lalt valószinü adatok hivatalból való megvizsgál 
lása is elrendelhető. I 

A rokojjok közre.müködé se kétirányú. Egyik| 
esetben a gyámhatóság köteles meghallgatni őket] 
másik esetben a gyám,'illetve gondnok tairtozik 
őket megkérdezni. 

A gyámhatóság ki-dezi meg a rokonokat: 
a/ h a a kiskorú nagykorusitásáról van 

szó /G-yt. 4-.§./ 
b./ ha a gyám, vagy gondnok személyéről,I 

választásáról, elmozditásáról stv. van sző, 
'c./ka a kiskorú más vallásra kiván áttérnij 
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A gyám és gondnok köteles viszont a roko-
nokat meghallgatni, ha j 

1./ a tartás, kiképzés, valamint az ezekrel 
forditandó költségekről van szó, ! 

2./ a kiskorú személyi és vagyoni ügyeinek! 
sendezóáre tekintetében kés^zitendő tervekről, I 

3•/ a gyámolt ingóságainak értékesitése I 
kérdésében, 1 

4-./ a földbirtok szabad kézből való ha- I 
szonbérbeadá^a, illetve házi kezelésbe vétele I 
esetén. | 

I./ Mindazo-kban az esetekben, amelyekben 1 
a gyám csak a gyámhatóság jóváhagyásóval csele-! 
kedhetik. ! 

A fentieken kiviil még több helyen rendikei 
zik a törvény a rokonok meghallgatásáról; ifey al 
kiskorú pályaválasztásánál, a gyámi számadások 
ne gv i z s gálá sáná1 stb. I 

A rokonok közremüködésre nem kötelesek, 
azonban a gyámhatóság őket fontos okból megjelei 
nésre kötelezheti, pénzbirsággal, sőt kényszer-f 
eszközökkel is. j 

A közreműködésre jogosult rokonokat jog-
orvoslat használatára is jogosultnál kell tekin-
teni. Nagyobb számú rokonok a közreműködés cél-I 
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jából legfeljebb négyytagját választanak és kije-
lölik azt, akivel a gyám vagy a gondnok érintkeajj 

A rokonoknak közreműködésükért sem költség-| 
megtérités, sem jutalom nem jár. 

A Mt. a rokonoknak csupán arra ad jogot,ho^ 
meghallgatásukat kérhessék, erre is csak a legkö 
zelebbi hozzátartozók jogosultak, abban az eset-
ben azonban, ha gyámság, gondnokság viselésére n#i 
alkalmasak és nem jogosultak, már meghallgatásukéit 
sem kérhetik. A gyámhatóság Mt. szerint nincs kötj 
ve a rokonok kérelméhez. Köteles azonban meghall-| 
gatni őket gyámrendelésnél. Ha szükséges, a gyám-f 
hatóság hivatalból is meghallgathatja a rokonokatj 

A 14—ik életévet betöltött kiskorút meg | 
kell hallgatni, azonban véleménye nem bir döntő | 
súllyal. A meghallgatás kötelezettsége elsősorbar| 
a gyámot terheli, de a gyakorlatban a gyámhatóság 
is megteszi ezt. I 

Az atyai hatalom álló kiskorúakra a | 

fenti jogszabályok nem állanak. Mindazonáltal va4 
nak olyan kérdések,amelyek eldöntésénél az atyai j 
hatalom alatt álló kiskorú meghallgatását a gyárrf}-
hatóság nem mellőzheti. 

Hogy melyek azok a személyi és vagyoni 
fontosabb ügyek,melyfekre nézve a kiskorút meg kel!! 
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*y-• hallgatni, az a gyámhatóság belátástól függ. Irá 
adó erre nézve a kiskorú érdeke, 1 

Mt. nem tesz kötelezővé a kiskorú meghall-f 
gatását, hanem csak a lehetőséghez képest rende-j 
li ezt el, és csak a 16. év után. Felsorol egy 1 
pár ügyet,amelynél a kiskorú meghallgattandó, e2f 
a felsorolás azonban nem kimerítő. 1 

A jogorvoslatok igénybevétele szem/pantjáH 
ból az 1929:xxx.t.c. 4-7. §-a szerint érdekelt | 
mindenki, akinek jogát vagy érdekét sérti egy hal 
tározat. Az ilyen kivüiálló személynek ugyancsald 
megvan az igéibe a jogorvoslatba. Belügyminisz-! 
ternek is / mint lefgőbb gyámhatóságra k/ ez a | 
gyakorlata. Ezzel ia gyakorlattal azonban nem álíl 
összhangban a 21766/1903 I.M. sz. rendelet,mely I 
szerint,midőn az árvaszék a létrejött hagyatéki ! 
osztályt módositás nélkül jóváhagyja, a határo-
zatnak a nagykörű örökösök részére való kézbesi-f 
tését és a jogerő bevárásét mellőz® és határozat 
tát hajtsa végre. I 

Az árvaszák élőtti eljárásban, ha a fél 1 
személyesen nem kiván megjelenni, meghatalmazotti 
ügyvéddel képviseltetheti magát. Ez azonban nem I 
kötelező. Közjegyző csav beadványok kéazitésére 

I 
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jogosult, ellenben gyámhatóság előtti képvise-
letre nem. Elégséges az egyszerű ügyvédi meghatafcBja-
mazás. Pénz vagy érték felvételénél azonban hi-
telesített meghatalmazás szükséges. 

Történhetik -a meghat almazás a fél szemé-
lyes bejelentése áteipján is,amikor errő jegyző-
könyv veendő fiel. 

A beadványokra hozott határozatok az el-
lenjegyző ügyvédnek kézbesítendők ki. 

A Pp-nek a meghatalmazott képviseletre 
vonatkozu 95. és 97.§§-ai a gyámhatósági eljárási-
ban is alkalmazást xiy ernek. Ugyancsak alkalma-
zásba vehetők a Pp-nek 100 és 101. §§-aiban fog-
lalt azon rendelkezései is,amelyek az Írásbeli 
meghatalmazás formájáról, kellékeiről, nemkülön-
ben a szóbeli meghatalmazás jegyzőkönyvbe vételé 
ról szólnak. Á meghatalmazás hiányának következ-
ményeiről szóló 110. §-t szintén megfelelő módon 
alkalmazni .célszerű a vámhatósági eljárásban. 

Bizonyos különös esetekbem.a község elöl-
járósága, illetve árva széke, más esetben a köz-
gyám is jogosult a gyámhatósági eljárás kérelme-
zé sére. 

t t; i-vi ''ív^^ví'••wr m 1̂1 ivî  i.' 
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71. A szegény ségi_Jog_az_árvaszék_előtti_ | 

eljárásban^ | 

A szegénységi jog elnyerésének a gyámha-
tósági eljárásban'az a jelentősége van, hogy a 
szegénységi bizonyítvánnyal rendelkező fél fel j 
van mentve a beadványi bélyegek fizetése alól. 1 
Ez a jog ugy a felebbviteli ,mint a végrehajtá-f 
si eljárásra kiterjed. I 

Ezenkivíil a gyámhatóságnak joga van ! 
ahhoz is, hogy a gyámság vagy gond nokság alatt) 

állók részére a perbiróságok előtt a szegénység 
jog elnyerése végett szükséges és erről szóló 1 

bizonyitgányt » hogy a kiskorúnak, illetve gon4 
nokoltnak vagyona és jövedelme nincs és igy a I 
perköltségeket fedezni nem tudjgm - kiállítsa. 1 
/Pp. 115. §/. Az idevons tkozólag követendő el-
járást a 72500/1914-. I.M.sz. rendelet szabályozjfca. 

71 Ii_Bea3dvány_ok_a_g^ámh2t ósághoz 
és_azok_illetéke. I 

A gyámhatóságoknál a beadványokat rendsze-

rint egy /példányban szokás beadni. A beadványok! 

tartalmát és alkkját a törvény nem szabályozza 

A gyámhatóság szóbeli kérelmét is elfogad 
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Innek jegyzőkönyvi felvételéről az árvaszéki el-j 
nők gondoskodik. Budapesten például állanáó so- I 

ros szolgálat van a jegyzőkönyvek felvételére. I 
• E 

A jegyzőkönyvet a kérelmező és a jegyzőkönyvfel-| 

vevő irják alá. I 

A gyámhatósághoz benyújtott iratok illeté-l 

kezesére nézve a következő szabályok állanak 1 
fenn: 1 

A törvényes képviselőnek, gyámnak, gond- 1 
noknak minden olyan beadványa,mely az árvaszék I 
ügykörébe tartozik és amelyet az árvaszék sajátl 
hatáskörében el is intéz, bélyegmentesek. I 

A pénzügyminiszter eleinte csak a gyámok | 
és gondnokok beadványait engedte illetékmente- I 
seknek. Később az atyai hatalmat gyakorló törvé-4 
nyes képviselőkre tfrs kiterjesztette ezeket a száj 
bályokat. | 

Illetékmentesek az oly beadványok,melyek! 
az atya, gyám vagy gondnok kötelességellenea 
magatartása miatt adattak be. 

Mentességet élveznek az oly gyámoltak és 
gondnokoltak,akiknek nincs semmiféle vagyonuk és 
rokonaik is szegények. 

Illetékmentesek azok a beadványok,amelyei: 
mellé szegénységi bizonyit^nyt csatolnak. 
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Bélyegltö teles a nagykorúsítás iránti fo-
lyamodvány. 

Az egyes illetékek nagyságát legutóbb af 
5100/1931. M.S. sz. i'endelet állapitotta meg. 

hatalim _L_bizon^itéa._ 

Az árvaszék elnöke által az egyes ülnö-
kök részére kisignált darabokat sürgős esetben 
48 óra, egyébként 8 nap alatt tartozik elintéz-
ni. Nagyobb ügyeket 15 nap alatt. Mind en'esetbe 4 
elintézés után hozzájárulás végett az elnökhöz 
kell bemutatni. 

Az ülnök gondos áttanulmányozás után hat# 
rozathozatalra késziti elő az ügydarabot. Beszed 
rez minden iratot, okmányt, szakértői, ügyészi 
véleményt, tárgyaláson a feleket, tanukat meg-
hallgat és ezeknek alapján meghozza a iiatároza-
tot,majd az elnöknek bemutatja. 

Az előkészitő Rendelkezések jórészt rövid ii|ti 
levelezés utján történik. Sérelms s intézkedés 
esetén csak a véghatározat ellen lehet jogarvos-j 
lattal élni. 
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Az ülnök véleményét az elnök nem korlátoz-

hatja és a feldolgozásra nézve előzetesen utasí-
tást nem a dhat „ 

A tényállás valóságának felderitése vé-
gett a gyámhatóság hivatalból is intézkedhét-ik. 

A gyámhatóság a feleket személyes megje-
lenés terhével megidézheti. 

Ha a fél nem jelenik meg és nem is kép-
viselteti magát, valamint elmaradását nem igazol-
ja, a gyámhatóság pánzbiráággal sújthatja az il-
letőt;. Teleket még kényszer alkalmazásávak is el̂  
-áiiithat. Idegen személyeket, tanukat, szakértő-
ket még^birság kilátásba h&lyezése mellett sem 
idézhet a gyámhatóság. 

A tárgyalást a gyámhatóság kirendelt kö-
tege vezeti, rendszerint az ülnök. 

A felek nyilatkozataik ponto-s felvéte.-
lét követelhetik és tartoznak- a tárgyalást, vezeti 
ülnök kérdéseire felelni. 

Az árvaszék tárgyalásainak nilvánosságára 
nézve nincs tövényes n n i rendelkezés,mint a 
bmróségi tárgyalásokra nézve. Szek a szabályok 
azonban analogice alkalra zhatók. 

Mindazonáltal alapos ok fenforgása ese-
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tén a közönség kizárható a tárgyalásról. 

Arra az esetre nézve:* törvényes rená&lkezé 
nincs, hogyha az árvaszéki tárgyaláson megjelent 
fél, nyilatkozni nem hajlandó. Van nézet,mely sz 
rint, ki kell kényyzeriteni a nyilatkozatot. 

A Pp-ben megjelölt bizonyitási eszközöket 
a^z árvaszéki eljárás is ismeri,azonban a gyám-
hatósági közeg a felet meg nem esketheti. 

A tanukkal való bizonyitás esetén a gyám-
hatóságok a Pp. rendelkezéseit megfelelően alkal-
mazzák. 

Az árvaszék valamely tagjának kiküldetése 

helyszini szemle céljából csak akkor tar ténhetik 

meg, ha ezt a felek maguk kérik, ha a költségekel 

vállalják és előre letétbe helyezik. A kiküldetés-

hez az elnök előzetes hofczájárulása szükséges. 

Szakértők alkalmazásáról a Gyt. 270-271. 

§t8í kifejezetten is szólnak. Dijazását a szak-

értő a felektől követelhpzik. A fii jak nagyságét 

a gyámhatóság állapitja meg és a megállapitást 

tartalmazó, véghatátoz,azokat végre is hajtják. 

A gyámhatóság a felek irányában fegyelmi 

hatalmát rendreutasitás ás birságolással gyako-

rolja. Mindkét rend büntetés alkalmazható a tár-

gyaláson megjelent fél és ügyvédje ellen,, hj| ma-
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y 
gát illetlenül, vygy sértően vi? 

Súlyosabb sétés esetén fenyitő útnak ka: van' 
helye. 

A bírságpénzek kezeléséről és hovátartozásá-

ró! a törvényhatósági szabályrendeletben intézke^ 

dikj az ügyvédektől behajtott bírságpénz az ügy-

védi kamarához teendő át. 

IX. A_g2émhatósági_határozatok_é|_az°k 
közié se 

Az 1929:XXX.te. és ennek életbeléptetésé 
rendelete /4-1/1930.B.M./ a gyámhatósági határoza-
tok három fajtáját különböztetimeg. 1./Közbeeső 
határozat, 2/ végMtároza t, 3./ végzés. 

Közbeeső hatáyozatjaz a határozat,amely a 
fcéghatározat kiadása előtt, ennek mintegy előké-
szítéseként jön létre. 

Véghatározat az ügy érdeífcébeii dönt, vagy mi 
ügydöntés mellőzését állapítja meg. 

Váhzés az olyan határozat,amely az elkésett 
vagy meg nem engedett Jogorvoslatot visszautasítj 

Az érdemleges határozatok indokolandók. 

Jogorvoslatnak minf a rendelkező rész,mind 
az indoklás ellen helye van. 
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A határozatban tartozik a gyámhatóság megje* 
lölni azt, hogy milyen jogorvoslatnak van helye. 
A jogrovoslatt téves megjelölése a fél kárárs 
esik, de igazodásiul felhasználhatja. 

Az árvaszéki gyakorlatban a sablonos intéz-I 
kedésekhez blankettát gyártanak, amelynek szöve-1 
gég az árvaszék teljes iilé se állapit ja meg. / Á.| 
Ü.Sz. 107 §./ 

Fontos szerepe van a gyámhatósági eljárás-
ban $z egyezségnek. Az ilyen egyezséget a gyámhaj 
ság végrehajthatósági joggal felruházza, amikor 4® 
az egyezség vághatározat jellegével bir. 

A gyámhatósági határozat akkor válik hatá-
rozattá, amikor a gyámhatóság azt a féllel közit 
A közlés módja kihirdetés és kézbesités. 

A kézbesités a rendes eljárás, amikor is 
postán vagy kézbssitő közeg utján juttatják el a 
határozatot az érdekelt felekhez. 

Az Á.Ü.Sa. 180. §-a értelmében az iratok 
megtekintésébe? vagy lemásolására olyanoknak,kik 
az ügyben nem érdekwltek, engedély nem adható.. 

A törvényes képviselőnek, beavatkozásra jo-
gosult rokonoknak, meghatalmazott ügyvédnek az 
iratokat az árvaszéki elnök által megje'ölt idő- J 
ben oly ügyekre nézve, melyek irattárban vannak,! 
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az elnök tartozik megengedni az ügyiratba való 
betekintést és lemásolást. 

A betekintés csak árvaszéki iratokra vonat-
kozik és nem áll más hatóságok ügyirataira nézve is, 

k fél megbízásából és elnöki engedély alap-
ján végzett iratmásolásért bizonyos dijak szed-
hetők. 

A2 irattárnok a felek kérelmére a dagtiá 
saját neve alatt bizonyitványt adhat arról, hogy 
valamely ügyirat az irattárban vane-e, illetve k:. 
vétetett-e onnan ? 

a kiadó felvilágosítást adhat arról, ho-ĝ L 
valamely ügy el van-e intézve és a kiadvány el-
küldetett-e a feleknek, s mikor, de az elintézés 
tartalmát nem közölheti. 

Az iktató csak a darab érkeztének idejét, 
iktató számát és ez előadó nevét adhatja meg.Az 
iratokba való betekintést nem ádíaat. 

^a-íéöiíségmggállagités^a^gjámhatősági^ 
eljárásban. 

így igen hiányosan szabályozott kérdés ez 
hogy mennyiben van joga a gyámhatóságnak, az el-
járás folyamán felmerült költségek megálla pitásá 

ra. A G-yt. idevonatkozólag nem intézkedik. 
A G-yt. hallgatásából következőleg, nincs 
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joga a gyámhatóságnak költséget megállapítani,neiL 
különben megjelent tanuk részére tanudijat és 
költséget megállapítani. Azlsaalkalmazott szakért 
diját azonban a gyakorlat szerint megszokta álla 
pábtani a gyámhatóság és a marasztalt féltől vá-
ló behajtásról intézkedik. 

_X|. A_határozatok_1|ogere1Je. 

Az árvaszéki határozatokat jogerejük szem-

pontjából kétféle móson különböztethetjük meg. 

Az alaki jogerőx azt jelenti, egy gyámható 

sági hatátozat közigazgatási uton jogorvoslattal, 

már meg nem változtatható. 

Anyagi jogerő az árvaszéki határozatoknak 

csak kivételes esetben .van meg, s azt jelenti, 

hogy a határozat tárgya a szereplő felek között 

többet elbirálandóvá nai tehető. 

Ilyen jogerejs a gyámhatósági^határozatokn 

csak nagyon ritkán van, mtvel a gyámhatósági hat; 

•rozatok tárgya túlnyomó ré szben nem alanyi jogvi 

tárgyát tevő ügy, hanem olyan, mely csak célszer 

hatósági intézkedést kiván. 

Azok a kivételes határozatok,melyeknél az 

anyagi jogerő is bekövetkezik, a következők: 

1./ azok a határozatok,melyek ellen még biró: 
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ut is igénybe vehető és az tényleg igénybe is vé 
tetett. 

2./ azok a határozatok,amelyeknek révén har 
madik személyek jogokat szerzett, 

3./ azok a határozatok,amelyeknek révén maga 
a gyámolt vag,. gondnokolt szeztett család jogi, va 
személyjogi jogosítványt szerzett / pl. nagykorú-
sítás megadása, vallásváltoztatás stb./ 

A kiskorúak tartására vonatkozó gyámhatósá-
gi határozatoknak csak alaki jogereje van. Sttől 
a határozattól a gyámhatóság a változott feiszonyc 
nak megfelelően eltérhet hivatalból is. Ízt a jc 
elvet a belügyminiszter is kimondott egy konkrét 
ügyben hozott 231.421/1933. XIII. sz. véghatáro-
zatában és ugyanezt a jogelvét juttatja kifeje-
zésre a H.'F. 97. §-a is, amelykimond ja, hogy a 
bontóper birósága által hozott Jogerős Ítélettel 
szemben a gyámhatóság a gyermekek tartása és elhe 
lyezése tekintetében újból határozhat, ha a birói 
Ítélet a megváltozott körülmények következtében 
a gyermekek érdekeinek meg nem felel. 

A gyámhatóság «, még ki nem adott határoza-
tét, amennyiben az utólág tárgyilag helytelennek 
bizonyult,mindenkor megváltoztathatja ; a nyilvár 
való elirásből, elnézésből eredő hibákat pedig 
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még harmadik személyekke., szemben is mindaddig, 
amig a határozat végrehajtva, s a szolgálat telj€ 
sitve nincs, - kiigazíthatja. 

hajtásai_ 

A jogerős határozatokat saját területén 

közigazgatási uton, saját közegei által, más gyám 

hatóság területén annak megkeresése után hajtja 

végre. / Gy.t. 191 §./ 

A végrehajtás irányulhat személy vagy do-

log kiadására, vagy követelés kielégítésére. Köv?e 

teles kielégítésére az árvaszék végrehajtáét csak 

akkor rendelhet el, ha a követelésben való marass 

talás hatáskörébe tartozik. 

Az- ingóságokra vezetendő végrehajtás az 

1876:Xir. 60 és a. (Jyt. 127. §-a alapján történik. 
Ingatlanra vezetendő végrehajtás a polgári bíró-
ság utján történik.* Viszont a gyámhatóság 'marasz-
taló határozata olyam okirat,melynek alapján kie-
légítési végrehajtásnak van helye. 

A biztosítási végrehajtást a felebbezés nem 
gátolja. 

A lejárt követelés esetén a végrehajtási 

SS árvaszéknél egz Mid,állított l&ftll M = ; 
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adni, megjelölve, hogy ingóra vagy ingatlanra 

kéri-e a végrehajtást. 

Ingók esetén véghatárpzattal intézkedik az 

árvaszék és azonnal végrehajthatómak mondja ki. 

„ A végrehajtást szenvedőt meghallgatni nem 

kell, csupán a kézbesítéssel értesitik a foganat 

sitá3ról. Ha a végrehajtást nem rendeli el az 

árvaszék, csak a kérelmezőt ártesiti. 

A véghatározat ellen felebbez^snek van helyn 

Külön jogorvoslat van a szabálytalanul foganato-

sító közeg ellen és ez a 15 nap alatt beadható 

panasz,amely felett a gyámhatóság határoz. Fe-

lebbezhető ez a határozat is, A panasznak az ár-

verésre halasztó hatálya van. 

A gyámhatósági végrehajtás 32 év alatt 

évül el. 

Saját terület saját közegeivel látja el a 

végrehajtást a gyámhatóság,más területén pedig 

sz illetékes hatóság megkeresése utján. 

A végrehajtás foganatositására mind a végr 

hatjtast szenvedő lakóhely©, mind q vagyon fek-

vése szerint illetékes elöljáróság utasitandó. 

Az árvaszék is jogosult a végrehajtást 

megszüntetni, felfüggeszteni és korlátozni; ha a 

végrehajtást szenvedő bizonyltja, hogy azt a ha-
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tározatot,melynek alapján végrehajtanak, jogerős 
határozat megváltoztatta, megszüntette, vggy kor 
látozta, A Ppé. 39. §-ának megfelelő keresetet 
indsbtani azonban nem lehet. 

A lefoglalás alól való kivételre nézve a 
birói végrehajtásra vonatkozó jogszabályok irány-
adók. 

írre nézve fontos újítás van az 1929:XIV. 
t.c. I. és III. fejezetében.A 8. §. értelmében 
a gyermektartásra kötelezett szülő szolgálati ii-
letmiényeit a havonta vi3sazatérő gyermektartás-
díjak erejéig egy intézkedé3sel a jövőre nézve ii 
le lehet tiltani. 

Letiltás esetén a letiltási rendelvény 
végrehajtást szenvedő adósának kiadandó. 

Ha ingatlanra vezetendő végrehajtásról vas 
szó, a gyámhatóság a marasztaló határozat jog-
erét igazolja csupán és a jogosult az illetékes 
járásbir óságnál,mint telekkönyvi hatóságnál kéri 
az ingatlanra a kielégítési végrehajtást elren-
delni. 

A Gyt. 126. és 127. §. alapján a biztosi 
z^si végrehajtáson kivül az árvaszék* a már meg-, 
itélt és csak jövőben esedékes tartásdijak bizto-
sítását is elrendelhéti, ha veszély forog fenn. 
A veszély igazoláára elég a tartásdíj fizetésselI 
való késedelembeesés. A biztosítás ily módon 
hosszabb időre is történhetik. 

Amikor a végrehajtás tárgya oly teljesités 
melynek nincs pénzbeli egyenértéke, pl.ktllön élő, 
szülők között a gyermekeknek egyik vagy másik szi 
lőxxel Való elhelyezése esetén, - a nem teljesitő 
felet a birság kirovásával is szoríthatja, A bel 
ügyminiszter ezt a bírságolási jogot a 165.132/ 
1927. sz. határozatában elismerte. 
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XIIIi_A_gyáitóatoság^génz;_és_értékK.ezelése1_ J 

A Gyt. /100 és 285 §/ a kiskorúak és | 
gondnokoltak készpénzét, drágasságait, sőt va- | 
gyoni értékkel biró okmányait az árvaszéknek | 
rendeli átadnii ,amely a megőrzésükről, illetve kej 
zelésüteről hivitalból köteles gondoskodni. I 

Minden árbaszék mellett árvapénztár mükö- | 
dik., Sgyes községeknek is,amelyek kellő szellemit 
és anyagi biztogitékot nyújtanak, a belügymi- | 
niszter megengedheti, hogy a községi árvák pén- S 
zeit a törvényliatósági árvaszék felügyelete alat$ 
maguk kezelhessék. 

A gyámpénztárok felügyeletét és vezetcé-
sét az illetékes árvaszékek gyakorolják. 

A Gyt. a pénztári kezeiésr.e vonatkozólag 
csak a főelveket jelöli meg. Részletesen az 
egyes törvényhatóságok és képviselőtestületek 
rendezik a dolgot. 

A gyámpénztári kezelésnek kétféle rendszer 
van. Az összesitett és az egyéni kezelés. 

Az összesitett kezelésnél befolyt össze-
gek erejéig a gyámpénztár válik adóssá. Az érté-
ket itt egy tömegben kezeltetnek. A kezelési mód 
nál a törvény megmondja, hogy csak 3-szoros jel-
zálogos fedezetre adható kölcsön. Jelzálogul 
csak ingatlan szolgálhat. Az ingatlanon feaálló 
terhek a becsértékből 5-szoro san levonásba hoö 
zatnak. A kölcsön csak telekkönyvi bekebelezés 
megtörténtével utalványozható. A kamatok,at fél-
évi, előleges részletekben kell fizetni. A ki-
adható legmagaéabb összeget a gyámhatóságot 
gyakorló közület képviselő testülete, illetve 
törvényhatósági bizottsága állapítja meg. 

Pénzintézeteknél is elhelyezhető gyümölcsö 
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tetés végett e kezelési mód mellett a készpénz, 
azonban csak olyan bankoknál,amelyeket a tör-
vényhatóság, vagy képviselőtestület névszerinti 
nevezéssel kijelölt. Ilyenkor elsősorban a meg-
szavazők felelősek a betétért, másossorban a 
tartakékalap, harmadsorban a törvényhatóság. 

Az árvaszékek mellett működő ízámvvevősé-
gek könyvei megmutatják, hogy az egyes kiskorú-
nak mennyi a követelése a gyámpénztárral szem-
ben. 15gyénAleg vannak azonban kezelve a termé-
szetben megőrzendő értékek. 

Az egyénenkinti kezelésnél az egyes gyá 
moltak és gondnokoltak pénzei egyraástél elkülö-= 

nitve tkezeltetne-k. Ovadékképes értékpapirbaií 
fektethető, ingatlan vagyonra kölcsön adható 
első helyen való bekebelezés mellett, v-agy a kir 
adóhivatalba szállitandók letétként. 

Amig az egyénenkinti kezelés mellett a be 
tétkönyvek a kiskorúak, gyámoltak nevére állit-
tatnak ki, addig -az összesített kezelésnél azo-
kat a gyámpénztár nevére kell kiállítani. 

A befolyó kamatokat a pénz arányában oaz-
szák szét. törvény-

A gyámpénztárt fentartó ínatóság - tartozik 
egy tartalékalap felállításáról -gondoskodni, a-
mely a gyámpénztár esetleges veszteségeit hiva-
tott pótolni. 

A gyámoltak és gondnokoltak pénzei a gyámság 
és gondnokság idejének lejártáig kezelhetők 
csak a gyámpénztár által és az önjoguság beáll-
tával a járandóságot tartozik kifizetni. Ha a 
jogosultnak az utalvány nem kézbesíthető, birói 
letétbe kell helyezni az összeget. 

A gyámpénztárban kezelt pénz vagy egyébb 
értékek külföldön lakók részére leendő kézbesí-
tés végett a kiutaló végzéasei együtt a belügy-
miniszterhez: ter.lesztendők fai 
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B E F E J E Z É S . 

szervezet_reformja.^ 

főbb mint 60 esztendő telt el azótg, hogy 
gyámsági törvényt megalkották. Ilég idő ez ahhoz, 
hogy egy törvény jó vagy rossz volta kitűnjön. 

Ha az 'elmúlt időt nézzük, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a Gyt. a hosszú idő próbáit ki-
állotta, mert nincs elvi kérdés,amiről ne intéz-
kedett volna. 

Meg kell állapitanunk azonban azt is,hcsg3 
a változott viszonyoknak megfelelően számos tol-~ 
dás, ujitás, javítás van a törvényben,mely javi-
tások a mindenkori élet körülményeinek feleltek 
meg. A sok változtatás miatt igen nehézkes és 
bonyolulttá vált a gyámügyi közigazgatás, hogy 
mind sz3 kemberek, mindi a nagyközönség körében 
elterjedt a gyámügyi igazgatás reforrnájának vágyéi 

A kormányzatot is foglalkoztatja egy gyám-
ügyi reform megvalósitása. 

Iz a reform azonban nem nyilvánulna meg ko-
difikálás foiaaá jában. 

Részben angiagi és eljárási jogi módositá. 
sokra van szükség, részben pedig a jogszolgálta-
tó szerveáet átalakítására és tagjai színvonalá-
nak emelésére. 

Az anyagi . jog .felfrissítéséhez az volnaqp 
szükséges, hogy a Mt. családjogi Készéből mind 
többet venne át a javaslat. 

Szükség volna arra, hogy kiskorúak minden-
nemű tartásigénye gyámhatósági hatáskörbe utal-
tassák. Egységes szülői hatalmat eellene beve-
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zetni. 
Be kellene vezetni a gyámi tisztség alóli 

felmentést,ami kevésbé volna megbélyegző. A nő 
gyámul és gondnokul való alkalmazását szélesebb 
körben kellene bevezetni. Meg kellene szervezni 
a hivatásos és intézeti gyámságot. • 

Az erkölcsileg veszélyeztetett kiskorúak fe-
letti intézkedést tel'jesen a faiatalkoruak bíró-
ságára kellene bizni. 

A gyámhatósági eljárási' jog tel.1esen sza-
bályozatlan. Legjobban egy perenkívüli eljárási 
kódex segítene ezen a bajon,mely felölelné a gyáfi 
hatósági eljárást. 

A szervezet reformját illetően szükség 
volna az árvaszékek államosítására. 

A jövőben kizárólag, csak törvényhatóságok 
gyakorolhatnák első fokon a gyámhatóságot. A köz-
igazgatási bízottság gyámügyi küldöttségét meg 
kellene szüntetni, a belügyminiszter a felügye-
leti jogkör gyakorlása mellett csak egy-két konk-
rét ügyben intézkedne már. A jogorvoslati fórum 
a közigazgatási alaóbiróság, illetve a közigazga-
tási felsőbíróság lehetne. 

Sgy ilyen reform célszerűbbé tenné a gyámható-
sági jogszolgáltatást. 

A fenti reformok végeredményeként egy olyan 
szervezete hivnának életre,mely a magyar családok 
fokozottabb védelmére hivatottra magyar családi 
bíróságot. " 
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T a r t a l o m : 

Bevezetés. • 

_I1_Hász. 
Az árvaszék szervezet®. 

I. Az árvaszákek mai szervezetének kialakulása. 
II. Az elsőfokú gyámhatóság mai alakja. 
III. A felsőbbfoku gyámhatóságok 
17. A gyámhatósági tagok és gyámhatóságok va-

gyoni felelőssége. 

II. Rész. 

I. Az árvaszék hatásköre 
II. Illetékesség. 

III. Hz árvaszékek szervezete és működése. 

IF. A gyámhatóság tagjainak érdekeltsége és ki-
zárása. 

7. A felek,rokonok és meghatalmazottak a gyám-
hatósági eljárásban. 

71.A szegénységi jog az árvaszék előtti eljá_ 
rásban. 

711. Beadványok a gyámhatósághoz és azok illetői 

71II. Az ügyek előkészitése, a felek meghivása, 
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tárgyalás, a gyárahatóság bírságolási és fe-

gyelmi hatalma, bizonyítás, 
IX. A gyámhatósági határozatok és azok közlése, 

ügyiratbetekintés, 
X. Költségmegállapitás a gyámhatósági eljárás-

ban. 

XI. A határozatok jogereje.' 
XII. Gyámhatósági Mtározatok végrehajtása. 
XIII. A gyámhatóság pénz- és értékkezelése. 

B e f e j e z é s . 
A gyámsági ügy és gyámhatósági szervezet 

reformja. 

F o r r á s o k i 
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