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Százötven éve annak, hogy 
az Országgyűlés elfogadta 
az 1871. évi XXXI. törvény-
cikket, amely az ún. elsőfolya-
modású bíróságok rendezé-
séről szólt. Az 1871. június 8-
án szentesített, majd 10-én 
kihirdetett jogszabály állította 
fel a dualizmus kori bírósági 
szervezetrendszer alapegy-
ségeit jelentő elsőfokú 
bíróságokat. A törvény meg-
fogalmazása szerint ezek 
körébe a királyi járásbírósá-
gok, a királyi törvényszékek 
és a „budapesti kir. kereske-
delmi és váltótörvényszék” 
tartozott. E fórumokkal – azaz 
a járásbíróságokkal és a 
törvényszékekkel – teljessé 
vált a következő időszak ún. 
rendes bíróságainak köre, 
ugyanis így – az 1868-os 

rendelkezések értelmében 
már működő királyi 
ítélőtáblákkal és a Kúriával 
együtt – egy négyszintű 
bírósági szervezet jött létre a 
Magyar Királyságban. 

Az előzmények e szerve-
zetrendszer vonatkozásá-
ban a polgári átalakulás által 
megteremtett állammoderni-
zációs lehetőségekkel fonód-
nak össze. Bár 1848 alkotmá-
nyos változásai nem szolgál-
hattak jelentős alapot idő és 
lehetőség híján a rendi viszo-
nyokhoz igazodó bíróságok 
átalakítására, mégis történt 
néhány változás. Így az úri-
székek felszámolása, illetve a 
sajtóesküdtszékek létrehoza-
tala, majd a szabadságharc 
vésztörvényszékeinek felállí-
tása jelentette az átalaku-
lások lényegét. A neoabszol-
utizmus idegen mintára 
létrejött bírósági szervezet-
rendszere után – az 1867-es 
osztrák–magyar kiegyezést 
követően – a polgári 
törvénykezési rendtartás 
tárgyában született 1868. évi 
LIV. törvénycikk érintette 
először az igazságügyi 
szervezetet az eljárásjogi 
rendelkezései mellett.1 Majd 
pedig a közigazgatást az 
igazságszolgáltatástól 
elválasztó – a bírói hatalom-
ról szóló – 1869. évi IV. 
törvénycikk megalkotását 
követően látott hozzá a 
kormányzat az új törvény-
kezési szervezet kialakításá-
hoz. Ez a munka két évvel 
később realizálódott, s nem 
csupán az 1871. évi XXXI., 
hanem a XXXII. törvénycikk, s 
egyéb kapcsolódó 
rendelkezések keretében. 
Érdekes az, hogy a két 
hatalmi tevékenységet 
elválasztó 1869. évi törvény 

után a kormányzat egyszerre 
kezdte el a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás 
átalakítását. Mindkét terület 
modernizációs javaslata már 
1870 első hónapjaiban 
készen állt a törvényhozási 
vitára, mégis a közigazgatás 
kérdése hamarabb2 révbe 
futott a köztörvényhatóságok 
rendezéséről szóló 1870. 
XLII. törvénycikk hajóján. 

A kodifikációs viták által 
teremtett alkalmat 
használták a vármegyék 
saját álláspontjuk kifejezésé-
re az elsőfolyamodású 
bíróságok beosztásával 
kapcsolatban, ami a 
bíróságok számát és azok 
illetékességi területét 
érintette. Ezt a fajta „bele-
szólást” természetesnek 
vehették a vármegyék, már 
csak azért is, mert helyis-
merettel – mely a leg-
nagyobb ügyforgalommal 
bíró elsőfokú bíróságok 
székhelyeinek megállapítá-
sánál elengedhetetlen – ők 
bírtak. Úgy tűnik, a kormány-
zat sem vitatta el ezt a 
véleményalkotási jogot a 
vármegyéktől, hiszen az 
igazságügyminiszter az általa 
végül csak 1871. január 1-jén 
megküldött első tervezetben 
arra kérte a vármegyéket, 
hogy küldöttséget nevez-
zenek ki „az egyes járásbí-
róságok terület körének 
meghatározására nézve”. A 
megyéktől beérkezett 
jelentések,3 és az elsőfolya-
modású bíróságok székhe-
lyeinek megállapítására a 
Képviselőház részéről 
kiküldött ún. 25-ös bizottság4 
működése nyomán 1871 
tavaszán tovább formálódott 
a bíróságok beosztása. Egy 
1871. május 1-jei újabb 
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tervezet, majd annak 10-i 
módosítása után fogadta el 
végül a törvényhozás a most 
évfordulós törvényeket. 

A szervezeti törvények 
szentesített változata végül 
a kormányt hatalmazta fel az 
elsőfolyamodású királyi 
törvényszékek és járásbírósá-
gok székhelyeinek megálla-
pítására, amely tárgyban a 
királyi minisztérium rendele-
te 1871. július 10-én 
jelent meg. Ennek 
értelmé-ben ekkor – a 
törvényi kereteknek 
megfele-lően – 102 
királyi törvényszék és 
360 királyi 
járásbíróság 
székhelyét állapítot-
ták meg. 

A működés feltéte-
leinek a biztosítása 
is szükséges volt a 
szervezeti kérdések 
mellett. Ez jelentette 
egyrészt a személyzet 
megszervezését, vala-
mint a megfelelő hi-
vatali helyiségek 
kialakítását. Az előbbi 
vonatkozásában 1871 
végén – sőt 1872 
elején is – több ren-
delkezés látott napvi-
lágot az uralkodó 
részéről, melyben az 
igazságügyminiszter 
javaslatai alapján sorra 
nevezte ki az új, 
elsőfolyamodású királyi 
bíróságok bíráit.5 Az 
elhelyezés tekintetében 
pedig maga a törvény 
(1871:XXXI. tc.) rendelkezett 
32. §-ában számítva arra, 
hogy az eddig is a 
közigazgatási épületekben 
működött igazságszolgálta-
tási szervek továbbra is a 

korábbi helyükön maradnak: 
„A törvényhatóságok 
fekvőségei ezentúl is a 
törvényhatóságok tulajdonai 
maradnak, kötelesek lévén a 
törvényhatóságok mindazon 
helyiségeiket és szerelvénye-
iket, a melyek jelenleg 
kizárólag törvénykezési 
czélokra használtatnak, ide 
értve a börtönöket, azok 
szerelvényeit és a fegyőrök 
fegyvereit is, az ujolag 

kinevezett biróságoknak 
ingyen átengedni, azonban 
az ekkép használatul 
átengedett fekvőségeken 
levő terhek kamatait, 
valamint az épületek 
fentartási költségeit a 
használatnak megfelelő 
arányban az állam viseli.”6 
Természetesen a megfelelő 
infrastrukturális háttér 
hosszútávú megoldását új, 
önálló bírósági épületek 

építése jelenthette, amelyre 
azonban csak a következő 
évtizedekben kerülhetett 
sor.7  
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