Ú ó í V i
JH.

ÉVFOLYAM.

35. SZAM.

JANUAR 15.

ÉS

ISMERETEK TARA,
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-TULAJDONOS ;

Dr. R O T H

PAL

ÜGYVÉD

MEGJELENIK

MINDEN

HCO 1 - E N

ES

15-DIKEN.

B U D A P E S T .

SZERKESZTŐSÉG:
.KIADÓHIVATAL:

V.,

VÁCI-KŐRÚT

46.

MEZEI A N T A L H Í R L A P Í R Ó D Á J A ,
ÍHAAS-PALOTA).

SZÁM.
GIZELLA-TÉRI

TARTALOM.
A modern jogtudomány és az egyetem. — A fiumei jogszolgáltatási
állapotok. Közli: űr. Iióth Pál. — Törvényjavaslat a fizetésbeszüntetésről
és csődön-kívüli egyezségről.
TÖRVÉNYKEZÉS.
BIZTOSÍTÁSI SZEMLE.
Biztosítás árfolyam-veszteségek ellen. — Európai baleset biztosító szövetség. — A rabatt-visszaélésekről. — Kárfelvétel rendezése Oroszországban,
KÜLÖNFÉLÉK.
A tőzsdebiróság viszonya a polgári bíróságokhoz, — Be nem jegyzett közkereseti társaságok. — A pécsi, marosvásárhelyi és debreezeni királyi
ítélő-táblák tanácsainak beosztása az 1891!. évre. — A budapesti VI. ker.
kir. járásbíróság. — Az ügyvédi fegyelmi ügyek elintézése. — A „Budapesti Érseki Szentszék". — Az ügyvédjelöltekről szóló évi jelentés. —
Az okmánybélyegek rossz enyvezése. — A budapesti ügyvédi kamara.
IRODALOM.
HIRDETÉSEK.

Előfizetési felhívás I
Azon tisztelt elöflzetőinktít, kik az előfizetési

díjakkal h á t r a -

lékban vannak, ezek beküldésére kérjük.
Mindenféle r e c l a m á t i ó k a t

a szerkesztőséghez

kérjük intézni.

III. évfolyam,

Budapest, 1893. Január 15.

35. szám,

A KERESKEDELMI JOG- ES ISMERETEK TARA
F O L Y Ó I R A T , gÍSÚSt'T
F E L E L Ő S SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS: D R .

R O T H

P Á L

ÜGYVÉD.

A lap szellemi részét illető k ö z l é s e k a s z e r k e s z t ő s é g b e , az előfizetési p é n z e k és f e l szólalások a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . — H i r d e t é s e k a k i a d ó h i v a t a l b a n á r s z a b á s
szerint v é t e t n e k föl. — K é z i r a t o k n e m a d a t n a k vissza.
ELŐFIZETÉSI ÁR:
!|
SZERKESZTŐSÉG :
KIADÓHIVATAL :
Félévre . . . . . . 3 f r t . |j B u d a p e s t , V., V á e z i - k ő r ú t jj Mi 3 z e i A n t a l Budapest,
Kgész évre
. . . . 8 frt.
V.., Gizolla-téHgaits-palota).
46. s z á m .

"

^

-

Megjelenik minden h ó 1-én ós 15-én.

""" — — - — - • '

«fv

\J:víA J

%% A m o d e r n jogtudomány ós az egyetem.
Századunknak és különösen az utolsó évtizedeknek
óriási- haladása egészen új jogviszonyokat létesítettek,
melyek a jogtudomány eddigi rendszerébe nem illeszthetők. Csak a gőz és villany vívmányaira kell tekintenünk — hiszen a kifejlődött forgalmi jogon kivtil már
hazánkban is telefon-törvénynyel bírunk, —- hogy nyilvánvalóvá tegyük, miszerint, a rámái jog régi dogmái
világuralmukat mindinkább elveszteni Icezdik. A modern
tudomány és művészet vívmányai folytán a soeiális viszonyok is hatalmas befolyást nyertek a jogtudományra.
A gyári jog, biztosítás- és különösen a munkásbiztositás.
egyáltalában az ipari jog, a gyári és kereskedelmi védjegyek, minták és mustrák joga, a szerzői- és szabadalmi
jog, ezek mind sajátságos vegyülékét képezik a nemzetközi jelleggel felruházott magán- és közjognak.
Ezen jogintézmények a jogtudomány eddigi rendszerébe nem illeszthetők, hanem alapját képezik egészen specziális,
áj — és
mondjuk mindjárt fölötte fontos és a modern jogászra
nézve nélkülözhetlen —- tudományágaknak.
A forgalmi eszközök ma,napság úgyszólván tért és
időt meghaladtak. Az ember — miként Meili mondja —
nemzetközi jogalanynyá vált. Ma már az egész földgömb
rendelkezésünkre áll. A jog napjainkban bizonyos világjelleget ölt magára és kitűnő tudósok fáradoznak a nemzetközi
magánjog és nemzetközi
kereskedelmi
jog létesítése

érdekében. A különböző népek sürü érintkezése folytán
szükségessé válik továbbá a többi népek jogát megismerni ét a hazai jogrendszerrel
összehasonlítani.
Csupán
az árufuvarozásra vonatkozó berni egyezményre kívánunk utalni, mely szerint bizonyos tekintetekben a külföldi jog a belföldön is alkalmazásba jő és utalunk még
a folyamatban levő államvasuti szelvénypörre, melynél
vitás kérdést képez vájjon az osztrák törvények a külföldön folytatott perekben alkalmazásba jöhetnek-e. A
nemzetközi jog mivelésére jelenleg két nagy magánintézet létezik: az Institut de droit, international és. az Association for tlie reform and eodifieation of tlie law of nations. Franciaországban továbbá a College de France-on
és egyes jogakadémiákon tanszékek léteznek az összehasonlító jogtudomány
részére és a Bociété de Legislation
comparée ezen tudományág mivelésében fáradhatlan működést fejt ki.
Hogyan állanak már most a modern jogélet ezen
nagyszerű fejlődésével szemben a mi egyetemeink? Sajnálattal bár, de az igazság érdekében ki kell jelentenünk,
hogy hazai két egyetemünk általános színvonala nemcsak
a modern jogtudomány foka alatt áll, hanem a többi tudományágak tekintetében sem felel meg a mai korszellemnek. Egyes tanárok elég igyekezetet fejtenek ki ugyan,
hogy az általuk betöltött tanszéket a külföldi egyetemek
színvonalára emeljék, de a jogegyetem tanárainak többsége stereotyp tudományukkal és rossz tankönyveikkel
megszűntek a, magyar jogászi kar vezetői és a magyar
jogtudomány mivelői lenni, Ezen urak egykoron szerzett
tudományukból sokat elfelejtettek, anélkül, hogy ujabban
valamit hozzá tanultak volna. Ha a magyar jogirodalom
terén szemlét tartunk, az utolsó években csak kivételesen
akadunk az egyetemi tanárok neveire. A mi pedig az
egyetemi tankönyveket illeti, azok egyes tanszékeknél
teljesen hiányzanak és a hallgatók stenografált kéziratai
által pótoltatnak vagy pedig a külföldi hasonló tankönyveknek mélyen színvonala alatt állanak. Önálló tudományos kutatásokra alig találunk.
Ilyen körülmények közt a, hazai egyetemeinknek és
különösen a budapesti egyetemnek általános
színvonala

az utolsó években a kor haladása mögött visszamaradt és
a magyar jogász ez idő szerint a jogtudományért való
lelkesedését valóban nem ezen Alma Mater-bői szívja és
nem az egyetemek érdemét képezi, hogy a magyar jogászi kar általános színvonala az utolsó években mégis
emelkedett.
Még kevésbé lehet az adott körülmények közt a
modern jogtudományoknak egyetemeinken való miveiésére gondolni, habár kétségbe nem vonjuk, hogy a modern
jog egyes ágai, mint pl. a biztosítási és fuvarozási jog a
kereskedelmi- és váltó jog és a nemzetgazdaságtan tanárai által előadatnak, de csak mellékesen, mint tantárgyaik
egyes része. A modern jogtudomány azonban .rendszeres
mivel ést igényel, a mi csak u g y lehetséges, ha részére az
egyetemen legalább egy külön tanszék állíttatik fel, mert a
modern jogtudomány tere oly terjedelmes és szétágazó,
hogy mint melléktárgy nem is képzelhető. A modern jogtudománynak önálló tudományos
alapja van, tehát önálló
tantárgyat is kell képeznie.
A mi pedig gyakorlati hasznait illeti: ki fogja manapság kétségbe vonni, hogy a vasúti-, szabadalmi jog, a
munkás-biztosítás és a biztosítás jogismerete egyáltalában,
szükséges kelléket képez a modern jogászra nézve'? És
mégis, hány jogász van nálunk, ki ezen kérdésekkel behatóan megismerkedett volna?
A most felvetett kérdésekkel az illetékes körökben
foglalkozni kell és reméljük is, hogy a vallás- és közoktatási minisztériumnak ez évi költségvetési vitájánál a
képviselőházban szóba fognak kerülni.

A fiumei jogszolgáltatási állapotok.
K ö z l i : Dr. Róth Pál.

A magyar ós horvát-szlavon országgyűlés közt 1868. évben létrejött egyezmény, vagyis az 1868. X X X . t.-cz-be foglalt közös
alaptörvény 66. §-a értelmében Fiume város, kikötő és kerület
a magyar koronához csatolt külön testet (separatum sacrae
regni coronae adnexum corpus) képez és mint ilyennek külön
autonómiájára ós erre vonatkozó törvényhozási és kormányozási
viszonyaira nézve a közös egyetértéssel való megállapodást tartotta főn az idézett szakasz. A magyar képviselőház 1870. évi
márczius hó 15-ikón és a horvát-szlavon országgyűlés ugyanazon évi julius hó 20-ik napján hozott határozata alapján a m.
kir. miniszterelnök ós igazságügyminiszter, valamint a horvát
bán 1871. szeptember 14-ikén kiadott rendelettel szabályozták
a. fent érintett viszonyokat. Ezen rendeletnek tárgyunkra tartozó lényegesebb pontjai következők:
Fiúméban kir. törvényszék állíttatik fel.
A járásbirósági teendőket ezen törvényszék elnöke által
kirendelt egyik törvényszéki biró végzi.
Másodfokban a bírói hatóságot a pesti kir. tábla, harmadfokban pedig a legfőbb Ítélőszék gyakorolja.
A bírósági hatalom gyakorlását, a bírók és bírói hivatalnokok áthelyezését, nyugdíjazását s felelősségét szabályozó
magyar törvények, a fiumei törvényszéknél alkalmazott bírák
ós birósági hivatalnokokra is kiterjednek.
A fiumei kir. törvényszék fölött a felügyelet, a m, kir.
igazságügyminisztert illeti meg.
A fiumei kir. törvényszék hatósága alá eső területen ( F i u m e v á r o s

és kerülete és tengerjogi ügyekben Buccari kerület és Fiume
m e g y e t e n g e r p a r t j a ) fenálló törvények, szokások és rendeletek
továbbra is érvényben maradnak.
Az ügyvédek feletti hatóságot az igazságügyminiszter, illetőleg
a kir. tábla gyakorolja, vagyis tehát, a ki jelenleg Fiúméban mint
ügyvéd láván működni, tartozik az ügyvédi vizsgáit az 1874.
XXXIV.
t.-cz. 4. §-ci értelmében Budapesten letenni és azonfelül az ügyvédség gyakorlatára az igazságügy minisztertől engedélyt szerezni. A z

ügvédek feletti jegyzéket a fiaméi kir. tör vény szók vezeti.
A közjegyzőket szintén az igazságügyminiszter nevezi ki.
A közjegyzői vizsga a kir. tábla előtt tétetik le. A közjegyzői kamarákra bízott hivatalos cselekményeket a fiumei kir.
törvényszók teljesiti.
Az egyezmény tekintettel akarván lenni a nemzetiségi
érzókenykedósekre, Fiúméban olyan jogállapotokat idézett elő.
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melyek mellett a jogszolgáltatás sikeres működése ki van
zárva ós Fiumét további prosperálásában veszélyeztetik.
Ugyanis az ismertetett rendelet értelmében Fiúméban az
osztrák törvények érvénye hagyatott meg. Minthogy már most
- az 1871. óta keletkezett magyar köztörvények Fiúméban nem
alkalmazhatók, az azóta keletkezett osztrák törvények alkalmazása pedig szintén ki van zárva: Fiúméra nézve a jogfejlődés
terén stagnatio állott be, a j o g v i s z o n y o k

fejlődtek,

mint

Ausztriában

1871.

óta

ós Magyarországon,

itt

ép

úgy

de hasonló

szabályozást mint ezen országokban nem nyertek és a mostani
állapotok fentartám mellett soha nem is nyerhetnék, h a n e m m i n d -

örökre az 1871. évben érvényben volt törvények, rendeletek
és szokások fognak érvénynyel birni. Ebből aztán a legópületesebb dolgok fejlődnek ki. í g y pl. a végrehajtási törvén}'
Fiúméban érvénynyel nem bírván, ott végrehajtó nem létezik,
hanem a végrehajtást a hivatalszolgák és fontosabb ügyekben
a közjegyzők végzik.
A kereskedelmi perek, ha alperes kereskedő vagy az
ügylet reá nézve kereskedelmi ügyletet képez, Fiumében feltétlenül a kir. törvényszék elé tartoznak, rigy, hogy egy 3 frtos
követelést is a törvényszék előtt kell perelni.

A kir. törvényszék Fiumében az elnökből és 3 bíróból
áli és az ügyeket ezen 4 tagból álló tanács intézi. Az elnök
tehát tisztán csak figurans, mert ha szavazatát a kisebbségben maradt biró mellett akarja érvényesíteni, akkor a
szavazatok egyenlő megoszlása folytán Ítélet nem hozható.
A perrendnovella 3, §-a értelmében a felebbviteli bíróság
tanácsa mindig két taggal többől áll, mint a közvetlen alsófoku bíróság. A fiumei kir. törvényszéktől felérkező ügyekben
tehát a kir. táblának hat tagból álló, a kir. kúriának pedig
nyolcz tagból álló tanácsban kellene dönteni. Felsőbíróságaink
természetesen ezen absurd állapotokba bele nem mentek, viszont
a z o n b a n tanácsaik megalkotása a fiumei ügyek tekintetében nem tör-

vényes, de a kényszei'helyzet által indokolt.
Ilyen kényszerhelyzet keletkezett különben a törvényhozásra nézve is. így pl. a magyar büntetőtörvény, mely
Fiúméban is érvénynyel bir, belenyúl a magánjogi viszonyokba
is, hasonlóképen a magyar kereskedelmi és a csődtörvény,
melyek Fiumében szintén érvónynyel birnak és sok tekintetben
abrogálják az 1871-iki állapotokat, holott ez az egyezmény
értelmében megengedhető nem volna.
Fiumében sem ügyvédi kamara, sem közjegyzői kamara
nem létezik, hanem a fegyelmi hatóságot fölöttük a fiumei kir.
törvényszék gyakorolja. Az ügyvédnek a budapesti kir. itélő
táblánál megszerzett ügyvédi oklevél nem elégséges, hanem az
igazságügyminiszternek őt külön kell kinevezni ós a kinevezés
t e r m é s z e t e s e n m e g is t a g a d h a t ó . Mit tartsunk már most a fiumei
ügyvédek függetlenségéről és szólásszabadságáról?
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A szemelvényeket még folytathatnám, mert Fiuméből sok
panasz hangzik fel. Ámde elégségesnek tartottam az óklatánsabb
eseteket feltüntetni, mert a tanulságot ezekből ugy Fiume
közönségének, mint az igazságügyminiszternek le lehet vonni.
A tanulság pedig az, hogy Fiúménak egészséges fejlődése
a jelenlegi képtelen jogszolgáltatási állapotok közepett nem
lehetséges. A jogzavarok folyton növekedni fognak, a közönségnem tudja, hogy jogviszonyaira milyen jogszabályokat alkalmazzon, az ügyvédek és bíróságok pedig nem képesek a jogkereső közönség jogait megoltalmazni ós érvényesíteni.
Ezen állapotok immár nem csak tarthatatlanok, hanem egyenesen,
tiirhetlenek és további fentartásukra kellő ok nem létezik, mert az.
1871-iki viszonyok ma már nem mérvadók többé. Azóta Fiume nyelvében és különösen érzelmeiben megmagyarosodott és szívesen fog a,
jogszolgáltatási viszonyok tekintetében Magyarországgal összeforrni,
hogy a jelenlegi babyloni állapotoktól megmeneküljön és mayáinak
az egészséges jogfejlődést biztosítsa.

Nincs értelme, hogy egyrészről Fiumóre annyit költekezünk
ós mint kedvencz gyermeket dédelgetjük, másrészről azonban
teljesen elhanyagoljuk.
Azt hiszszük, hogy az igazságügyminiszter úrnak meg kell
győződve lenni, hogy ezen darázsfészekbe, bármennyire kényelmetlen legyen is az, belenyúlnia ós a fiumei jogszolgáltatási
viszonyokat mielőbb észszerüleg rendeznie kell.

§
1

Törvényj avaslat
a íizetésbeszüntetésről ós csődön kivüli egyezségről.
(Előadói

tervezet.)

(Vége.)

25. §.
Az egyezségnek az összes, az adós által bemutatott jegyzékben kitüntetett hitelezők követeléseire (a 16. és 17. §-okban
emiitettek kivételével) ki kell terjeszkedni.
26. §.

Ha az adós a létrejött megállapodás szerint az egyezséget
kézi- vagy jelzálog által tartozik biztosítani, a biztositási összeg
megállapítandó s egyúttal kijelölendő azon személy is, kinek
jogában álland a kézi zálogot érvényesíteni vagy visszaadni, a
telekkönyvi bejegyzést kieszközölni s a törlést megengedni.
27. §.
Az egyezség joghatályához a bíróság jóváhagyása szükséges,
Ha az egyezségnél olyan alakszerűségek hiányoznak, melyek
njabbi eljárás nélkül pótolhatók, a bíróság a kiküldött bírót a
hiányzó alakszerűségek pótlására utasítja. Az ilyen határozatok
ellen jogorvoslatnak helye nincs. Egyéb esetekben a bíróság az
egyezség felett érdemlegesen határoz s azt végzésileg vagy
jóváhagyja, vagy annak jóváhagyását megtagadja.
A bíróság végzése az adóssal ós azon. hitelezőkkel, kiket
a 29. § szerint felfolyamodási jog illet meg, ha a törvényszék
helyén laknak, kézbesítés, egyébként postai utón közlendő.
^ 28. §.

Az egyezség jóváhagyása megtagadandó :
1. ha az egyezségi eljárás megindítására s az egyezség megkötésére vonatkozó törvényes szabályok meg nem tartattak,
vagy ha az egyezségbe törvénybe ütköző intézkedések vétettek fel;
2. ha olyan körülmények merülnek fel, melyekből alaposan
következtethető, hogy az adós az egyezség létrehozása végett
egyes hitelezőinek kedvezőbb feltételeket biztosított, vagy csalárdul járt el;
3. ha az egyezség a hitelezők közös érdekeivel ellenkezik.
29. §. ^
Felfolyamodással a bíróság jóváhagyó határozata ellen azon
hitelezők, kik akár írásbeli beadvány utján (23. §.), akár pedig

s
a tárgyalás alkalmával személyesen vagy megbízott által kifejezetten az egyezség elfogadása ellen szavaztak, csak az alapon
élhetnek, lia az egyezség az e törvényben előirt többség hiányában lett jóváhagyva. Egyéb indokok alapján ezen hitelezők
részéről csak az esetre van felfolyamodásnak helye, ha az egyezséget a szavazásra jogosult hitelezők tőkeösszeg szerint számítandó legalább Vio-ecl része kifejezetten ellenezte. Az egyezség
jóváhagyását megtagadó határozat ellen az adóson ós illetve
ennek örökösein kívül azon hitelezők élhetnek felfolyamodással,
kik akár Írásbeli beadvány utján (23. §.), akár pedig a tárgyalás
alkalmával személyesen avagy megbízott által kifejezetten az
egyezség elfogadása mellett szavaztak. A felfolyamodás a bírósági
végzés kézbesítésétől számított három nap alatt nyújtandó be.
A felsőbb bíróság, mely a felfolyamodást minden esetben
soron kivit! tartozik elintézni, ha ez szükségesnek mutatkozik,
a 27. § értelmében feloldó határozatot liozhat és a hiányok
pótlását elrendelheti. Az ily határozat ellen jogorvoslatnak helye
nincs. A felsőbb bíróság határozata, mely a kiküldött bíróval
közlendő, az adóssal és a bíróság székhelyén lakó hitelezőkkel
kézbesítés, a többi hitelezőkkel postai utón közlendő.
80.

§.

Ha az egyezség az ismételten kitűzött határnapon (24. §.)
sem lett a hitelezőknek ezen törvényben meghatározott többsége
által elfogadva, vagy ha annak jóváhagyása jogérvényesen megtagadtatott, a további eljárás beszüntetendő és adós vagyona
ellen a csőd hivatalból megnyitandó.
Ha ellenben az egyezség elfogadtatott ós jogórvényesen
jóváhagyatott, a bíróság azt bírói végrehajtható egyezség alakjában az összes érdekelteknek postai uton kózbesitteti.
81. §.
Mindazon esetekben, a melyekben jelen törvény szerint az
adós ellen csőd nyittatik (6., 13. ós 30. §§.), a csőd azon napon
tekintetik megnyitottnak, a melyen a fizetésbeszüntetés a bíróságnál bejelentetett (3. §.).
32. §.
Az egyezségi eljárásból felmerülő és az egyes hitelezőknek
okozott költségek tekintetében az egyezség elfogadása ós jóváhagyása esetére az egyezség rendelkezései irányadók. Ilyen
rendelkezés hiányában minden hitelező sajátjából tartozik saját
költségeit fedezni.
Az egyezség .meghiúsulta esetére a bíróság által minden
jogorvoslat kizárásával megállapítandó költségek mint tömegköltségek lesznek az egyes hitelezőknek kifizetendők.

33. §.

A bíróság az egyezségi eljárást a kiküldött biró jelentése
alapján egyezség által befejezettnek akkor nyilvánítja, ha igazoltatott, hogy a hitelezők biztosítására szolgáló intézkedések az
egyezség értelmében megtörténtek. E z esetben a vagyonfelügyelő
további működése ós az adós vagyonának további felügyelete
beszüntettetik. A bíróságnál letett értékek az adós részére egyidejűleg hivatalból kiutalványozandók.
34.
Az adós a bíróilag jóváhagyott egyezség által felszabadul
annak megtérítése alól, a mit követeléseikből a hitelezők az
egyezség folytán vesztenek.
35. §.
Közkereseti és betéti társaságoknál az egyezség — a
mennyiben abban más megállapodás nem történt — a tagok,
illetőleg a beltagok személyes felelősségére is kiterjed.
36.
Ha az adós egyezségileg elvállalt kötelezettségeinek eleget
nem tesz, az egyezség folytán tett leengedések azon hitelezővel
szemben, kinél a kötelezettségnek elég téve nem lett, hatályukat vesztik.
Ez által nem történik változás azok állásán, a kik az egyezségben az adós mellett, mint adóstársak vagy kezesek kötelezettséget vállaltak.
A kezes, ha az egyezségben más intézkedés nem törtónt,
a követelés felosztását, vagy az adós előzetes megtámadását nem
követelheti.
37. §.
Azon bíróságnál indi' andó keresettel, mely előtt az egyezségi eljárás folyamatban volt, minden érdekelt hitelező követelheti, hogy az egyezségen alapuló leengedések reá nézve hatálytalanoknak nyilváníttassanak, ha az adós koholt mórlegét vagy
leltárt avagy koholt tartozásokat állított fel, vagy ha valamelyik
hitelezőjének a szükséges többség megszerzése végett kedvezőbb
feltételeket biztosított, feltéve, hogj'' a keresettel fellépő hitelező
e kifogásokkal az egyezségi tárgyalás alkalmával nem élhetett.
A kereset, mely az adós ellen intézendő, az egyezség jogérvényes jóváhagyásától számítandó egy esztendő alatt évül el.
Ha az adós ellen az 1 8 9 2 : . . . t . - c z . . . . §-a alapján büntető
eljárás lett folyamatba téve, ezen elévülési idő a büntető eljárás
jogérvényes befejezésének napjától számíttatik.

88. §.

Ha az adós az egyezség megkötése után az 1892: . . ,
t.-cz
§-a alapján csalárd bukás miatt jogérvényesen elitéltetik,
a megkötött egyezségen alapuló leengedések a törvény erejénél
fogva az összes hitelezők irányában hatályukat vesztik ; ellenben
a hitelezők részére biztosított jogok érintetlenül maradnak.
39. §.
A jelen törvény szerinti eljárás folyama alatt azon követelések tekintetében, melyekre az egyezség ezen törvény értelmében kiterjed, az elévülés meg nem kezdődik és félbeszakad,
ha már előbb kezdetét vette.
40. §.
Ha az adós elhalálozott, az örökösök vagy a hagyatéki
gondnok avagy bármely érdekelt hitelező a hitelezőknek a
hagyaték felszámolása utján való kielégítése végett a jelen törvény szerinti eljárás folyamatba tételét kérhetik.
41.'{}.
Az előbbeni § esetében a jelen törvény rendelkezései hasonszerüen, a 13. és 23. §§. rendelkezései a következő módosításokkal
alkalmazandók:
1. Az örökösök és illetve hagyatéki gondnok a 13. §-ban
előirt eskü letételére nem kötelezhetők.
2. A felszámolás utján való kielégítés elfogadottnak tekintendő, ha ahhoz a megjelent hitelezők többsége, kik a szavazásra jogosított hitelezők összes tőkeköveteléseinek 2 / s részét
képviselik, hozzájárult.
42.

§.

A felszámolási ajánlat elfogadása esetében a hitelezők az
egyezség feletti határozathozatalra kitűzött határnapon tőkeköveteléseik után számítandó többséggel egy vagy több felszámolót választanak. A felszámolók teendőit illetőleg az 1875 :
XXXVII. t.-cz. (kereskedelmi törvény) rendelkezései (111. ós
köv. §§) megfelelően alkalmazandók.
A felszámolók dijait a hitelezők állapítják meg. Ilyen megállapítás hiányában vagy ha felszámolók a hitelezők díjmegállapítását el nem fogadják, a dijakat azon bíróság állapítja meg,
melynél az eljárás folyamatban van. A bíróság végzése ellen
felfolyamodásnak van helye.
43. §.
A. felszámolás folytán befolyó készpénz mikénti felosztása
tekintetében az 1881: XYH. t.-cz. (csődtörvény) 42—71. §-ai a
felszámolók által megfelelően alkalmazandók.
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44. §.

Vétséget követ el és három évig terjedhető fogsággal,
továbbá ezer írtig terjedhető pénzbirsággal és hivatalvesztéssel
büntetendő az, a ki azon czélból, hogy az adósnak, vagy magának, vagy másnak előnyt szerezzen, az egyezségi eljárásban
koholt követelést érvényesít, vagy ilyennek érvényesítésére más
személyt használ fel.

45. §.
Vétséget követ el és két évig terjedhető fogsággal és ötszáz
forintig terjedhető pénzbirsággal büntetendő az, a ki. a hitelezők
valamelyikének, vagy annak beleegyezésével hozzátartozójának
azon czélból, hogy szavazatával bizonyos határozat hozatalához
hozzájáruljon, pénzt vagy pénzértéket vagy más előnyt ád
vagy 'ígér.
• - Ugyanazon büntetéssel büntetendő az is, a ki az emiitett
czélból adott vagy ígért pénzt, pénzértéket vagy előnyt elfogadja.

46. §.
Jelen törvény végrehajtásával az igazság- és kereskedelemügyi miniszterek, az életbeléptetés időpontjának meghatározásával
az igazságügyminiszter bízatnak meg.

TÖRVÉNYKEZÉS
A

közkereseti

társaság felperességi
ezége bejegyezve

joggal
bir, ha
nincsen.

mindjárt

A budapesti IV. ker. kir. járásbíróság. A bíróság felperest
keresetével elutasítja. Megokolás:
Alperes kifogást tett felperes kereseti joga ellen, mert
tagadta, hogy felperes bejegyzett ozég volna, s azért tagadta,
hogy a perben mint jogalany szerepelhetne.
v
Tekintve, hogy felperes, illetőleg annak két tagja S. Nándor ós B. József beismerték azt, hogy ők az iparhatóságtól
nyert iparengedély mellett S. ós B. czég alatt társas üzleti vállalatot folytatnak ós beismerték azt, hogy czógjüket a kereskedelmi törvény 16. ós 65 §-ának rendelkezése ellenére a kereskedelmi czégjegyzókbe be nem jegyeztették; tekintve, hogy a
kereskedelmi törvény 16 §-ának második bekezdése értelmében
a kereskedő mindaddig, mig czógének bejegyzése meg nem
törtónt, azokban a jogokban, melyeket a kereskedelmi törvény
a kereskedők részére megállapít nem részesülhet, a miből következik, hogy a be nem jegyzett czég mint ilyen saját czóge
alatt perbe nem szállhat, mert jogi létet a kereskedelmi czógnek
a bejegyzés ad, s mert a kereskedelmi bíróság előtt való perlés
joga csakis a törvény szerint jogalanyt képező kereskedelmi
czóget illeti meg.
Ezek alapján alperesnek felperes perlési joga ellen tett;
kifogását elfogadni, s felperest keresetével kereseti jog hiányából elutasítani kellett.
A budapesti kir. itélö tábla. Az első bíróság ítéletét megváltoztatja, felperes be nem jegyzett czógnek kereshetőségi
jogát megállapítja, s az eljáró bíróságot utasítja, hogy jelen
itólet jogerőre emelkedése után a per érdemében hozzon határozatot.
Indokok: Az első bíróság ítéletének megváltoztatásával
felperes be nem jegyzett czógnek kereshetőségi jogát meg kellett állapítani, s ehhez képest az eljáró bíróságot az ügy érdemében való határozathozatalra utasítani: mert a kereskedelmi
törvény 87. §-a szerint a társasági viszony joghatálya harmadik
személyek irányában kezdetét veszi, mihelyt a társaság üzletét
tényleg megkezdette; — mert e szerint valamely czég alatt
alakult ós fennálló társaságnak jogi lótele és fennállása nem
függ a czógnek bejegyeztetésétől, s ily társaság nincs elzár.va
attól, hogy be nem jegyzett czóge alatt jogokat szerezhessen,
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kötelezettségeket vállalhasson, s jogait esetleg per utján érvényesíthesse.
A kereskedelmi törvénynek az első bíróság által felhívott
16. §-a szerint a bejegyzés elmulasztásának következménye az,
hogy a kereskedő azokban a jogokban, melyeketa kereskedelmi
törvény kereskedők részére megállapít nem részesülhet,, — ezek
közé nem tartozik valamely jognak per utján való érvényesíthet,ése.
A til. kir. kúria. A másodbiróság ítélete helybenhagyatik a
benne foglalt egyéb indokoknál fogva és azért:
mert a kereskedelmi törvény 64. ós 67. §-ai szerint czégének bejegyeztetése nem képezi előfeltételét annak, hogy a közkereseti társaság jogi letelt, nyerjen;
mert a kereskedelmi törvény 63. §-a a czóg bejegyeztetésére való tekintet nélkül ruházza fel a közkereseti társaságot a
perelhetés jogával, — ezen §-nak mondott rendelkezése pedig
oly előnynek, mely a kereskedelmi törvény 16. § második
bekezdése alá lenne vonható, nem tekinthető már azért sem,
mivel a kereskedelmi törvény ott, hol valamely előnynyel
csupán a bejegyzett kereskedőt kívánja felruházni, ezt határozottan fejezi ki, ugy mint ez például a 31. §-ban történik;
mert végre kereskedői üzletekre vonatkozó hirdetéseknek
iparszerüeu folytatott közzététele, valamint, ily hirdetmények
közzétételének iparszerüen folytatott közvetítése, már ezen foglalkozásánál fogva kereskedővé minősíti az azzal foglalkozó
személyt vagy társaságot.
(1892. október 28-án 1320/892. v. sz.)
A tőzsdebiróság
előtt letett per a rendes bíróságok
előtt perujitás nélkül megindítható.
Ha alperes a fizetési időt a keresk.
törvény 331. §-a értelmében a bíróság által kívánja meg álla
pittatni,
tartozik a vonatkozó körülményeket
bizonyítani.
A b.-gyuiai kir. törvényszék: Kötelezi alperest 15 nap alatt
és végrehajtás terhe mellett, hogy 3687 frt 55 kr. tőkét, ennek
1888. évi junras hó 28 napjától folyó 6 % kamatát stb. felperesnek megfizessen ós az ítéleti százalékot viselje.
Indokok: Alperes beismeri, hogy felperesi czéggel üzleti
összeköttetésben állott, beismeri, hogy a közöttük létesült ügyletekből folyólag állította ki részére a keresethez 4) alatt
mellékelt s tartalmilag nem kifogásolt adóssági nyilatkozatot ós
beismeri, hogy az A) alattiban elismert tartozásra 1000 frtot,
majd óvenkint 100 irtot fizetett s nem tagadta, hogy a kereseti
követelés fennáll; az A) alattival pedig bizonyítva van, hogy
az, összeszámolás ered menye.
A kereset ellen alperes első sorban azzal védekezik, hogy
az általa fizetni kötelezett összegért ellenértéket nem kapott,.
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mivel a követelés börze üzleti dilferentiából származik,- tehát
oly difíerentiális ügyletet képez, a mely a birói gyakorlat szerint
birói utón nem érvényesíthető; ezen védelme alperesnek oly
kifogást képez, melynek bizonyítási kötelezettsége ötét térbéli s
épen ezért elrendelendő volt, az ezen alperes beismerése szerint,'
az ügyleti közvetítő tanú azonban nemcsak nem bizonyította 1
alperesnek állítását, hanem a negyedik kérdésre adott feleletével
megczáfolta, a mennyiben igazolja, hogy alperesnek az A)
alattiban foglalt tartozása időhöz kötött gabonaszállítási ügyletből származik.
A másik kifogása alperesnek az, hogy az A), alattiban
évenkint csak 100 frtot kötelezett fizetni; ezen összegnél többet
vagy az egész hátralékos összeg fizetését azon feltételhez kötötte,
hogyha azt viszonyai megengedik; minthogy az idő óta vagyoni
viszonyai nem változván, nem jogosult felperes sem az egész
hátralékos követelés, sem az évi 100írtnál, nagyobb összeg fize-s
tését követelni; ezen védelme alperesnek a keresetnek időelőttiségóre vonatkozó kifogást képezvén, azon körülményt, hogy
vagyoni viszonyai 100 írtnál nagyobb vagy az egész követelés
kifizetését nem engedik meg, annál inkább ő tartozott bizonyítani, mert ezen körülménynek bizonyítása a dolog természetéből
folyólag is neki áll egyedül módjában, azonban erre vonatkozólag
bizonyítékot még csak fel sem hozott.
Ezekből folyólag alperes a kereseti követelésben a kereset
megindításától folyó kamatokban és mint vesztes felet a költségekben marasztalni kellett.
A budapesti kir. itólö-íábla: A kir. itélő-tábla az első bíróság
ítéletének megváltoztatásával felperest keresetével elutasítja.
Indokok: Alperesnek a törvk. rdt. 70. §-ára alapított az
a kifogása, hogy mivel, felperes a keresetet megelőzőleg már a
budapesti tőzsdebiróságnál megindította és ott a pert letette,
ennek következtében uj keresettel nem, hanem csak perújítással
volt jogosítva élni — tekintetbe nem volt ugyan vehető — mert
az 1870. évi II. tczikk által a budapesti áru- és értéktőzsde
bírósága tekintet nélkül az akkor már érvényben volt 1868. évi
LIY-ik tczikkre az ezen t.-cz. életbelépte előtti saját eljárási
szabályai érintetlen hagyása mellett lett visszaállítva és e tekintetben az 1881. évi LÍX-ik tczikk. sem tett változtatást; ily
körülmények mellett tehát a törvk. rdt. 70. §-a a tőzsdebiróságnál folyamatba tett pereknél alkalmazást nem nyerhet, ennélfogva felperes keresetét e szempontból perújítás nélkül megindíthatta ; de nem volt tekintetbe vehető alperesnek a követelés'
jogczimének ki nem mutatására vonatkozó kifogása sem, mert'
alperes maga beismerte, hogy felperessel ennek ügynökei utján
terményszáílitási ügyleteket kötött, ós hogy az A) alattit ezen
ügyletekből eredő követelésről állította ki; ezáltal, valamint az
első bíróság ítéletében erre vonatkozólag felhozottak által, felperes követeléseinek jogalapja kellőképen ki lett mutatva. Nem,

lehetett tekintetbe venni végre alperesnek azt a kifogást sem,
hogy a követelés alapjául szolgált ügylet tisztán, börzei különbözeti ügylet volt, mely ügyletekből, származó követelések birói
utón nem érvényesíthetők, mert mint azt az első bíróság is erre
vonatkozó indokaiban helyesen felhozta, alperes az őt terhelő
bizonyítási kötelezettségénél fogva, ezt a kifogását nem bizonyította. Mindazonáltal az első biróság ítéletét megváltoztatni
ós felperest keresetével elutasítani kellett, mert az >-1) alatti
szerint alperes tartozását feltótlenül csak évi 100 frtnyi részletekben kötelezte fizetni, ennél nagyobb összeget s esetleg az
egész tartozást egyszerre pedig csak abban az esetben, ha az ily
fizetést vagyoni viszonyai megengedik; ily kötelezettség vállalása
mellett pedig az, hogy alperes vagyoni viszonyaiban a kötelezettség vállalása óta oly javulás állott be, minélfogva felperes
nemcsak az évi 100 frt részleteket, hanem az egész összeget
egyszerre, esetleg az évi 100 frtot meghaladó valamely nagyobb
törlesztést követelhetne, nem képez a követelés fizetésének idejére
vonatkozó valamely határozatlan megállapodást, minélfogva a fizetési idő a biróság által volna meghatározandó, mivel a fizetési idő
az A) alattiban az által, hogy alperes a tartozást évi 100 frtos részletekben kötelezte fizetni., határozottan meg lett állapítva, hanem a
kereset alapjának egyik lényeges kiegészítő részét (feltételt), ami,
hogy bekövetkezett, felperes tartozott bizonyítani, de nem bizonyított, mint az általa becsatolt magánszemélyek által, irt levelek bizonyítékul nem szolgálhatnak; és mert a kereskedelmi törvény
34., 35. ós 36. §-aira, alapított ama felperesi kórelemnek sem
volt hely adható, hogy alperesek üzleti könyveinek felmutatására
szoríttassák, mert felperes a könyvek által nem kívánta a könyvek
bizonyos állított tartalmát bizonyítani. A kereskedelmi törvény
34. § alkalmazásának tehát ezért, a 35. ós 36. §-ok alkalmazásának pedig azért nem lehet helye, mert e §-ok egészen más
esetekre vonatkoznak; végre nem lehetett tekintetbe venni,
felperesnek azt a kérelmét sem, hogy alperes felfedező esküre
köteleztessék, mert jelen kereseti ügy nem tartozik azon ügyek
közzé, melyeknél a törvk. rdt. 238. §-a alkalmazásának helye
lehetn e.
A m. kir. Ctiria: A másodbitósági ítélet megváltoztatásával
az első bírósági. ítélet azzal a hozzáadással hagyatik helyben,
hogy alperes az első bíróságilag megítélt összegeken felül még
26 f r t 15 kr. felebbvíteli költséget is köteles felperesnek fizetni.
Indokok: Alperesnek azon kifogásai, hogy felperes a fenforgó esetben csak perújítással élhetett volna, hogy a követelés
jogczime ki nem mutattatott, ós hogy a követelés börzei ár
külömbözeti ügyletekből származván, birói. uton nem érvényesíthető1, a másodbirósági. ítéletben felhozott és az első bírósági
ítéletből elfogadott indokokból helyesen lettek figyelmen kívül
hagyva.
Tekintve pedig, hogy az évi részletekben fizetni kötelezett

Ki

100 irtot meghaladó nagyobb részletek esetleg az egész tartozás
egyszerre fizetésére vonatkozó A) alatti kikötés nem értelmezhető
akként, hogy a fizetés teljesítése teljesen alperes önkényére és
tetszésére van bízva, hanem annak megállapítása a fenforgó
körülmények tekintetbe vételével a bíróság belátásától függ;
tekintve továbbá, hogy alperesnek azon előadása, hogy a
kötelezettség vállalása óta anyagi viszonyai változatlanok és így
nincs azon vagyoni helyzetben, mely a fizetést lehetővé tenné,
nem nynjt elégséges alapot arra,, hogy a fizetés terhe alól
bizonytalan időre felmentessék, hanem alperes, mint kifogást
tevő fél, a trts. 152. §. értelmében oly adatokat ós körülményeket tartozott volna felhozni és bizonyítani, melyeknek tekintetbe vétele mellett a bíróság a fizetési időt méltányosság szerint
a kereskedelmi törvény 331. §-a értelmében meghatározza;
tekintve, hogy alperes semmi oly bizonyítékot nem szolgáltatott, sőt fel sem hozott, melyek arra vallanának, hogy
alperes az A) alattiban vállalt fizetési kötelezettségének ez idő
szerint eleget nem tehetne ós
tekintve, hogy az A) alatti okirat kelte óta a kereset
beadásáig már több mint 12 óv telt le és igy semmi ok sem
forog fenn arra, hogy a teljesítési időpont bekövetkezettnek
ne legyen tekintendő és alperes 15 nap alatt a teljesítendő
fizetésre kötelezhető ne legyen:
a másodbirósági ítélet megváltoztatásával az első bírósági
ítélet helybenhagyandó volt.
(1892. november hó 23-án. 1244/891, V. sz.)
*

J..Í oly idetjen váltó, melyen rendeJvényeml több személy együttesen vau megnevezve, hiányosnak
nem tekinthető.
A m.-szigeti kir. törvényszék. A z 1891. évi o k t ó b e r h ó 24.

napján 11860. sz. a. kelt sommás végzés hatályának fentartása
mellett tartoznak alperesek a M.-Szigeten 1891. évi junius hó
20. napján 300 írtról kiállított váltó alapján mint forgatók a
kereseti 300 frt váltó összeget, ennek 1891. évi október hó 13.
napjától járó 6% kamatát, 3 frt 95 kr. óvási, y g % váltó
dijat stb. felperesnek három nap alatt végrehajtás terhe mellett
megfizetni.
Indokok : F. Chaim ós T. Jankel alpereseknek abbeli kifogásuk, hogy a kereseti váltó biztosítékul adatott át K. Sámuelnek, hogy ez utóbbi a váltónak értékesítésére nem volt
feljogosítva, hogy a váltó a kölcsönös megállapodás ellenére
töltetett "ki, felperes harmadik váltóbirtokos ellenében csak
azon esetre volna érvényesíthető, ha a kifogásoló alpereseknek
sikerült volna bebizonyítani azt, hogy felperes a kereseti* váltót
tiltott uton rosszhiszemüleg szerezte meg.
Minthogy azonban a kihallgatott tanuk vallomása csakis
a 15, Sámuel és a kifogásoló alperesek közötti viszonyra vonat,-
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kőzik, azon tanukat pedig, kik arra, miként jutott ezen váltó
a felperes birtokába, lettek volna kihallgatandók, a váltóeljárás
25. §-ának rendelkezéséhez képest alperesek elő nem állították,
tekintve, hogy alperesek a kereseti váltón levő névaláírásuk
valódiságát beismerték; — tekintve, hogy felperesnek tulajdonosi minőségi a hátiratok lánczolata által igazolvavan, alpereseknek kifogásait a váltó-törvény 92. és 93. §-ai értelmében
elvetni ós a sommás végzést érvényében fentartani kellett.
A debreczeni kir. iíélö tábla. Á kir. törvényszék mint váltóbiróság ítélete kifogásoló alperesekre nézve az azt megelőző
összes eljárással együtt megsemmisíttetik, a kereset felpereseknek
visszaadatni rendeltetik.
Indokok: A kir. törvényszék mint váltó - bíróság ítéletét
kifogásoló alperesekre nézve az azt megelőző összes eljárással
együtt meg kellett semmisíteni, mert az 1876. évi X X V I I . t.-cz.
3: §-a, 3. pontja szerint az idegen váltó lényeges kellékei közé
tartozik, a rendelvényesnek, vagyis annak a személynek vagy
ezégnek megnevezése, melynek részére vagy rendeletére a fizetés teljesítendő. Minthogy pedig a hivatkozott törvényszakasz
világos rendelkezése szerint a rendelvénye« csak egy személy
vagy egy czóg lehet, minthogy továbbá a keresethez A j. alatt
mellékelt okiratban rendelvényesként több személy van megjelölve, s így nem lehet tudni, hogy a több személy közül a
váltó forgatmányozására ki a jogosult; — minthogy végül e
szerint az okiratból a váltó egyik lényeges kelléke a törvényszerű intézvényezés hiányzik, a váltóeljárást szabályozó igazságügyi miniszteri rendelet 3. és 4. §-ai szerint a kereset váltó
eljárásra nem taztozik, s így az ez eljárásról az elsőfokú bíróság által hivatalból elutasítandó volt volna.
A m. kir. kúria. A másoclbiróság végzése megváltoztatik,
a jelen perben a váltó bírósági hatásköre megállapíttatik, s
ennek folytán a kir. ítélő tábla az elsőfokú bíróság ítéletének
érdemleges felülbírálására utasittatik.
Indokok: A váltótörvénynek — az idegen váltó lényeges
kellékeit megállapító 3. § 3. pontja rendelkezésének nyilvánvalóan az a czélja, hogy magából a váltóból biztosan kitűnjék
azon szemóty vagy czég, melynek részére vagy rendeletére a
fizetés teljesítendő; tekintve, hogy akkor is, midőn a váltóban
nem vagylagosan, hanem az „ós" összekötő szóval több ily
személy vagy czóg neveztetik meg, a mint ez a kereseti váltóban is történt; semmi kétség sem foroghat fent arra nézve,
hogy a fizetésnek ezen személyek vagy czégek részére, avagy
ezeknek együttes rendeletére kell történnie s ebből okszerűen
következik, hogy az oly idegen váltó, melyben rendelvényesül
nem vagylagosan, hanem együttesen több személy vagy czég van
megnevezve, a minő a kereseti váltó is, a váltótörvény 3. § 3.
pontja rendelkezése alapján kellékhiányosnak nem tekinthető.
(1892. november hó 2-án 1501/92. v. sz.)
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A tömeggondnok kötelességmulasztást nem '/dinét el, ha a <;sődonhivüíi egyezség esetére magának a közadóstól díjazást köt ki.
A budapesti kir. kereskedelmi- ós váltó-törvényszék; A kir.
törvényszék közadós K. János czég csődagyében, a csődbiztos
indítványára Dr. K. Ignácz ügyvédet a csődtörvény 104. §-a
alapján a tömeg-gondnokságtól elmozdítja, helyette tömeggondnokiil Dr. W. Miklós ügyvédet nevezi ki; utasítja ennélfogva
Dr. K. Ignácz ügyvédet, hogy a csődtörvény 161. §-a értelmében a tömeghez leltározott vagyont, számadás mellett; az uj
tömeggondnoknak adja át, a ki a vagyon szabályszerű átvételéről annak idején a csőclbiztosnak tegyen jelentést.
Erről a csődbizfcos, az elmozdított és az uj tömeggondnok,
a helyettes tömeggondnok, a csődválasztmány tagjai, a közadós
a csődtörvény 91. g-ában megnevezett hatóságok, továbbá a
bpestí 1—8. ker. kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, hivatkozással a 4765/91. tkvi sz. végzésére értesíttetnek.'
Dr. W. Miklós ügyvéd tömeggondnok pedig felhivatik, hogy
a mellékelt hirdetményt a „Budapesti Közlöny" hivatalos hírlapban egyszer tegye közzé s a vonatkozó hirlappélclányt a csődbiztosnak mutassa be.
A budapesti kir. ítélőtábla: A kir. Ítélőtábla az első bíróságvégzését megváltoztatja, Dr. K. Ignácz tömeggondnok elmozdításának helyét nem találja és az első bíróságnak erre. az uj
tömeggondnok kirendelésére vonatkozó intézkedését hatályon
kívül helyezi.
Indokok: A esődtörvény 10-1. §-a szerint a csődbíróság a
tömeggondnokot elmozdítani abban az esetben van jogosítva, ha
az kötelességeinek pontosan meg nem felel.
De ez az eset ezúttal fenn nem forog, mert az a cselekmény egymagában véve, hogy Dr. K. Ignácz arra az esetre, ha
K J . esődhitelezővel a közadóst akként, hogy K. J.-t bizonyos
leengedésekre reá bírja, kiegyezteti és a csőd megszüntetését
kieszközlí, tehát a csődnek egyezségi utón való megszüntetése
czéljából a közaclós érdekében teendő szolgálatainak jutalmazásául a közadóstól díjazási Ígéretet és erre vonatkozó dijlevelet
fogadott el, Dr. K. I. részéről tömeggondnoki kötelességeinek
megsértését magában nem foglalja; — mert a csőd egyezség utján
való megszüntetésének a közadós érdekében megkísérlése sem a
esődhitelezőknek, kiknek az egyezséget el-, vagy el nem fogadniok szabadságukban áll, érdekeit nem sérti, sem a tömegvagyonra
nézve, mely ha a csőd egyezség folytán megszűnik, ismét a közadós rendelkezése alá jut, nem hátrányos; — a tömeggondnok
tehát azáltal, hogy a közadós megbízásából a csőd megszüntetése
érdekében eljár: tömeg-gondnoki kötelességeivel, amennyiben azokat különben pontosan teljesíti, nem jön ellentétbe s a dij, melyet
az egyezség kieszközléseért a csőd megszüntetése esetére a közadóstól elfogad, nem tömeggondnoki tevékenységének, hanem

azonkívül eső és azzal szükségképen- ellentétben nem álló egyébteendőknek képezi díjazását.
Ennélfogva és tekintettel arra, hogy a panaszt tevő közadós azt, hogy K. Ignácz .tömeggondnoki kötelességeinek bármily tekintetben nem felelt meg, vagy hogy azokkal, ellentétben
álló vajamely cselekményt követett el, ki nem mutatta és ezt az
elmozdítást indítványozó csödbiztos nem hozta fel ós a panaszban
félhozott az az állítás, hogy a nevezett tömeggondnok a K. J .
czég ellen a csődtömeg érdekében indított eljárás megszüntetéseért a most nevezett czógtől dijat követelt, tehát a csődtömeg érdekeibe ütköző eljárásra díjazásért késznek nyilatkozott
s ekként tömeggondnoki kötelességét megsértette volna, a tömeggondnok tagadása ellenében miveL sincs bizonyítva;
a tömeggondnok elmozdítására alapos ok fenn nem forog
s ugyanazért az első bíróság végzésének megváltoztatásával az
első bíróságnak az elmozditásra és u j tömeggondnok kirendelésére vonatkozó intézkedését hatályon kivül kellett helyezni.
A m. kir. kúria: Tekintve, hogy az eljáró kir. törvényszók
51748/92. sz. a. végzéséből, melylyel a budapesti kir. ítélőtábla
neheztelt végzése a felekkel közölve lett, az tűnik ki, hogy Dr.
K. Ignácz csődtömeggondnok tisztéről időközben lemondott s
igy az elmozdítását czólzó felfolyamodás tárgytalan s a felfolyamodás beadójának visszaadatni rendeltetik; magától értetvén,
hogy ezzel a fél nincs elzárva attól, hogy a lemondott csödtömeggondnok mint ügyvéd ellen, ennek fegyelmi hatóságánál
esetleges panaszát közvetlenül érvényesítse.
(C. 1892. deczember 13-án. 1636/92. V. sz.)
i

Ha a váltókötelezettség
Magyarországon
teljesítendő,
az elfogadó váltóképessége a magyar véd,tótörvény szerint Ítélendő meg.
A pozsonyi kir. t ö r v é n y s z é k : A z

1890. évi m á j u s h ó 5 - i k

napján 4715. sz. a., kelt sommás végzés kifogásoló T. Bernát 3.
rendű alperes irányában 220 Irt töke, ennek 1890. évi f'ebr. 1-töl
járó 6% kamata, 4 f r t 68 kr. óvási Vs% váltódij erejéig hatályon kivül helyeztetik és felperes erre nézve ő irányában keresetével elutasittatik, egyóbb részében azonban a sommás végzés
hatályának fenntartása mellett tartoznak alperek a Pozsonyban
1889. évi augusztus hó 1. napján 480 frtról kiállított váltó alapján, mint elfogadók a kereseti 480 frt és illetve 4-rendii alperes
700 frt váltóösszeget, ennek 1890. évi. február hó 1. napjától
járó 6% kamatát, 7a% váltságdijat, a 4 rendű alperes ezenfelül
4 frt, 68 kr. óvási dijat s a perköltséget felperesnek három nap
alatt végrehajtás terhe mellett megfizetni.
Indokok : A kereset tartalma szerint T. Bernát cs, ^és kir.
hidász ezredes ós neje Francziska 3. s 4. rendű alperesek állandó
lakhelye Bécs, hogy pedig magyar alattvalók volnának felperes
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nem is állítván, ez alapon az ellenkező bizonyításáig külföldieknek .tekintendők; minthogy pedig a váltótörvény 95. §. első
bekezdése szerint a szenvedő váltóképesség külföldiekre nézve
rendszerint azon ország törvényei szerint Ítélendő meg a melyhez a váltókötelezett mint alattvaló tartozik, — minthogy a
keresethez B j. alatt mellékelt '220 frtról szóló váltó kiállítási
helye Bécs, ebből folyólag pedig és 8. és 4. rendű alperesek
lakhelyére való tekintettel és az elfogadás részükről az ellenkező bizonyításáig szintén ugyanott történtnek vélelmezendő
lóvén, habár fizetési helyül Pozsony, tehát belföld van megjelölve, miután az különben is csak a váltónyilatkozat joghatályára lehet befolyással, a hivatkozott szakasz második bekezdésének kivétele fenn nem forog; — és minthogy a szabályszerűen
kiállított eredetben a felek között egyidejűleg lefolyó hason
perhez és illetve a 13496/90. számú végzés folytán 1891. január
8-án felvett jegyzőkönyvhöz csatolt törvény bizonylat szerint
az 1852. évi julius 3-iki császári rendelet értelmében, mely rendeletnek azonban az 1876. évi 27. t.-czikk 1. §. folytán nálunk
érvénye nincsen a monarchia másik felében a valóságos akár
szolgálatban levő, akár nyugalmazott katonatisztek és a legénység váltóképességgel nem birnak, a kifogásoknak ezen váltóra
T. Bernát cs. ós kir. ezredesre nézve helyt adni, és irányában
ezen 220 frtos váltókövetelés és járulékaira nézve a keresetet
elutasítani kellett.
Ellenben a keresethez A •/.. alatt csatolt 380 frtos váltónak nemcsak fizetési, de kiálllitási helye is Pozsony, tehát belföld levén és igy a kifejtett feltétemónyek arra alkalmazásba
nem jöhetvén, a kifogások a váltótörvény 95. §. második bekezdésére való tekintettel e részben figyelembe szintén nem jöhettek.
T. Erancziska 4-rendü alperesre pedig az 1852. évi julius
3-iki császári rendelet kedvezménye ugyancsak a hivatkozott,
törvény bizonylat tartalma szerint is ki nem terjedvén, e részbeni
kifogásai mindkét váltóra nézve elvetendők voltak.
Azon további kifogásukat, hogy felperes jogelődje 8. Jakab,
mint a váltó kibocsájtója a váltóösszeget teljesen le nem olvasta
és hogy a leolvasott 400 írtra 280 frtot már fizettek, a váltótörvény 92. §-ára való tekintettel és mert felperes rosszhiszeműségét nem igazolték elfogadni nem lehetett.
Minthogy végül a panaszolt uzsora vétsége miatt az eljárásnak az 1883. évi 25. t.-czikk 9. §-a értelmében csak a sértett
fél indítványára van helye, azon kérelemnek, hogy a peres eljárás'
fölfüggesztessék ugyanazon t.-czikk 11. §-ára való tekintettel is
helyt adni nem lehetett.
A pozsonyi kir. itélö tábla : A kir. itélő tábla — annak
megérintése mellett, — hogy az első bíróság ítéletével T. Bernát
alperest, az A j. alatt csatolt 480 frtos váltónak járulókaként
4 frt 68 kr. óvásköitség megfizetésében is elmarasztaltnak tekinti
- az első bíróság ítéletének azt a részét, melyszerint kifogásoló
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alperesek 480 frfc töke, ennek járulékai ós perköltségnek, —
ezenkívül T . Francziska alperes még 220 f r t tőke és ennek j á rulékai megfizetésére köteleztettek, helybenhagyja; — többi
részét azonban megváltoztatja és kötelezi T. Bernát alperest,
mint a Bécsben 1889. október 1-én 220 írtról kiállított váltó
egyik elfogadóját, hogy felperesnek még 220 frt tökét, ennek
1889. év február 1-től járó 6% kamatát és még 4 f r t 68 kr.
óvási, Ya% váltódijat az első bíróság ítéletében meghatározott
idő ós jogkövetkezmény terhe mellett megfizessen.
Indokok: Helyesen mondotta ki az első bíróság, hogy az
1862. évi julius hó 3-ík napján (Birodalmi kormánylap 138. sz.
a.) kibocsátott császári rendelet, tekintettel az 1876. évi X X V I I .
t.-czikk 1-ső ós 115. §-aira Magyarországon érvényben nincsen
és hogy e rendeletnek joghatálya T. Francziska szenvedő váltó
képességét az osztrák-magyar monarchia másik államaiban a hol
az a rendelet jelenben is érvényben van, sem érinti.
Úgyszintén helyesen mellőzte az első bíróság alpereseknek
a váltó-perben való eljárás felfüggesztése iránt előterjesztett
kérelmüket, — minthogy az 1893. évi X X V . t.-czikk 11. §-ban
jelzett eset fenforgását alperesek nem is állították, — annál
kevósbbó bizonyították.
Végül alpereseknek nem a váltójogból eredő és őket felperes ellenében közvetlenül meg nem illető kifogásaikat a váltó
törvény 92. §. alapján az első bíróság szintén helyesen mellőzte,
miért is Ítéletének azt a részét, mellyel kifogásoló alperesek
elmarasztaltattak, — az itt felhozott és az első bíróság ítéletéből
felhívott indokok alapján helyben kellett hagyni.
Ellenben az első bíróság Ítéletének többi része megváltoztatandó és T. Bernát aiperes a B. •/. alatti váltó alapján, mint
annak egyik elfogadója felperes részére még 220 f r t tőke, kamata
óvási ós váltódíj megfizetésére kötelezendő volt, — mert nevezett
alperes azt, hogy ö nem magyar, hanem osztrák alattvaló —
felperes tagadása ellenében nem bizonyította, holott ennek a
körülménynek bizonyi ása jelen esetben annyival inkább is őt
terhelte, mert kifogásaiban szenvedő váltó képességének elbírálása tekintetéből egyenesen a magyar igazságszolgáltatásra hivatkozik, — a mennyiben az 1852. évi julius 3-án kiadott császári
rendeletről azt sllitja, hogy a törvény erejével bírván, még jelenben is hatályában fennáll, — tehát a közös cs. és kir. hadsereget illetőleg magyar igazzágszolgáltatásunk szempontjából is
követendő ;
mert továbbá abból a körülményből, hogy alperes, mint
cs. és kir. közös hadseregbeli tiszt jelenben Bécsben lakik, nem
okvetlenül következik, hogy osztrák alattvaló, — hogy ennélfogva szenvedő váltóképessóge a jelenlegi lakhelyén érvényben
levő törvények szerint volna elbírálandó.
A m. kir. k ú r i a : A másodfokú bíróság ítélete helybenhagyatik a benne felhozott ós az első bírósági Ítéletből átvett

indokoknál fogva és azért, mert ha be is bizonyittatott volna,
hogy T. Bernát alperes osztrák alattvaló, tekintettel arra, hogy
mindkét kereseti váltó azok tartalma szerint Pozsonyban fizetendő, s hogy ennélfogva a nevezett alperes a fizetésnek Magyarhonban leendő teljesitése iránt vállait váltói kötelezettséget,
— mely kiitelezés tehát a fizetés helyén vált joghatályossá, —
ós tekintettel asra, hogy T. Bernát és neje a fizetési helynek
ama kikötése által magukat a kikötött fizetési hely törvényeinek
alávetették: szenvedő váltóképességük, a váltó törvény 95. §-ána.k
második bekezdése szerint, az itteni váltótörvény szerint volt
megállapítandó.
(1892. deczember 15-én 1403./891. V. sz. a.)

BIZTOSÍTÁSI

SZEMLE.

Biztosítás árfolyam-veszteségek ellen. Ujabban nálunk is több
bank foglalkozik a biztositás azon nemével, melynél azon kár
téríttetik meg, mely a biztosítottat azáltal éri, kogy a biztosításra bejelentett értékpapírok az árfolyamértéknél alacsonyabb
összeggel kerülnek kisorsolásra. A biztositás ezen neme egészen
észszerű a l a p o k o n n y u g s z i k és kifogást csak az ellen lehet emelni,
hogy a keresi:. törvény VII. czim első fejezetében foglalt kautélák

(100.000 f r t biztosítási alap ós ellenőrzés) nélkül űzhető legyen,
mert az ügylet a keresk. törvény 463. §-ában körülirt kárbiztosit ásnak mindenben megfelel. Míg ezen biztositás nagyobb bankok kezeiben van és még a kellő népszerűségre szert nem tett, addig
bajoktól tartani nem leket, de igenis akkor, ba kisebb bankárok
is üzleti körükbe fogják vonni ós a biztositás ezen neme nagy
elterjedtségnek fog örvendeni. Az alábbiakban közöljük különben
a pesti magyar kereskedelmi bank által hozzánk beküldött biztosítási feltételeket:
1. A biztositás oly módon történik, hogy a pesti magyar
kereskedelmi bank váltóüzlete egy neki fizetendő illeték ellenében kezességet vállal ama kárért, mely a biztosítottat azáltal
éri, hogy a biztosításra bejelentett értékpapírok az árfolyamértéknél alacsonyabb összeggel kisorsolásra kerülnek.
2. A biztosított értékek kisorsolása esetén a pesti magyar
kereskedelmi bank váltó-üzlete kárpótlást nyújt a biztositottnak
— megállapodás szerint oly módon, hogy a kisorsolt czimlet
ellenében csere gyanánt egy ugyanoly nemű kisorsolatlan czimletet, szállít, mindennemű felülfizetés kizárásával a biztosított
részéről (biztosítás czimlet kicserélésre) vagy pedig, hogy a bank
a beváltási- és árfolyamérték között ez utóbbinak előnyére felmerülő különbözet fejében készpénzben kifizeti a biztositottnak
azon

összeget (biztosítás készpénzben való kárpótlásra),

mely

az

illető díjjegyzékben az egyes értékpapírokra kárpótlás gyanánt
megáll apittatott.
3. A biztosítást igénybe vevő tartozik a biztosításra kerülő
értékpapírokat pontosan megjelölve, tisztán kiirt sorrendben
következő számokkal, minden javítás nélkül felsorolni.
Minden egyes értékpapirnemre egy külön lap veendő, üresen hagyott hátlappal; erre legczélszarübbek a pesti magyar
kereskedehhi bank váltóüzletónél díjtalanul rendelkezésre bocsát o t t nyomtatványok.
4. Az értékpapírok bejelenthetők vagy egyszeri biztosításra
egy bizonyos húzáshoz v a g y folytonos biztosításra

visszavonásig. E z
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utóbbi esetben a biztositás minden kővetkező húzásra, külön
megujitott. bejelentés nélkül érvényben marad mindaddig, mig
egyik vagy másik részről Írásbeli visszavonás nem eszközöltetik.,
5. Visszavonásig érvényes biztositásnál a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzlete minden húzás előtt idejekorán beküldi
a biztosítottnak, felelősség nélkül ugyan, az illető biztosítási
jegyzéket, melynek vételénél a czimzett tartozik a térítendő biztosítási dijat a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzletének
költségmentesen beküldeni vagy esetleg a biztosítást, a jegyzék
1
visszajuttatása mellett, megsemmisíteni.
6. A biztositás csakis a díjtételek megtörtént befizetése
után lép érvénybe.
7. Ha egy biztosítási kötvény visszavonásig állíttatik ki g
az azon felsorolt értékpapírok közül egy vagy több, a biztosítási
tartam lejárta előtt kisorsoltatnék, ugy a biztosított feljogositta,+
tik, hogy a kisorsolt ezirnlet helyébe minden illeték térítése nélkül, egy ugyanoly nemű, más számú kisorsolatlan értékpapirczimletet, változatlan biztosítási joggal a kötvénybe bevezettesen.
Azon esetre is, hogy ha a biztosított értékpapírok nem is
sorsoltattak ki ; jogában áll a biztosítást igénybe vevőnek, egyes
darabokat más, ugyanoly nemű értékpapírok ellen kicserélni s
ez utóbbiak bevezetését a kötvénybe igényelni.
Mindaddig, mig a kötvényben felsorolt számok átírása nem
eszközöltetik, a biztositás az eredetileg bevezetett számokra nézve
bír érvénynyel,
8. A kisorsolt értékpapírok kicserélése, illetve a különbözet
kifizetése a biztosítási kötvény bemutatójának kezeihez történik
a személyazonosság vizsgálata nélkül s az illető hivatalos jegyzék
megjelenésétől számított nyolcz nap múlva veszi kezdetét.
9. Ha a kárpótlási igény érvényesítése egy hónapon beltt!
nem történik meg, ugy a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzlete a biztosítotthoz, annak érdekében figyelmeztető levelet
intéz.
A kárpótlási igény czimletcsere utján három hónappal a
kisorsolás után szűnik meg. Ha a biztositás a különbözet kószpénz-téritésére szól, az ebbeli jogok három évvel az illető értékpapír kisorsolási napja után semmisülnek meg.
10. A pesti magyar kereskedelmi bank váltó-üzlete fentartja
magának azon jogot, hogy egyes biztosítási ajánlatokat saját
megítélése szerint, az ok közlése nélkül, visszautasíthat.
11. A pesti magyar kereskedelmi bank váltó-üzletének díj jegyzékei, melyek bármikor megváltoztathatók vagy visszavonhatok, csakis az illető értékpapíroknak a törlesztési terv szerinti
húzásaira vonatkoznak. Ennek következtében előre nem látható
rendkívüli vagy nagyobbított sorsolásnál a díjtételek érvényüket
vesztik s a már megkötött biztositások a dijak visszafizetése
mellett érvénytelenekké válnak,
12. Az itt felsorolt határozatok visszavonásig érvényesek.-

m
13. A pesti magyai* kereskedelmi bank váltó-üzletével kötött
biztosításokból eredő összes vitás esetekben a budapesti áru- ós
értéktőzsde választott bírósága határoz.
Európai baleset-biztosító

szövetség.

A chicagói

világkiállí-

tásra való tekintettel, melyről azt hiszik, hogy a nagymérvű
utazások folytán jelentékenyen növelni fogja a baleset ellen
való biztosítást, német biztosítási körökben az a terv merült
föl, hogy a német, a svájczi, az osztrák és a magyar balesetbiztosító társulatokat ad hoc, vagyis a chicagói útra nézve
európai szövetséggé egyesitik. Az előkészítő lépések már megtörténtek.
A rabatt-visszaélésekről az életbiztosítási üzletnél már gyakrabban megemlékeztünk. Most Amerikában foglalkoznak igen
élénken a kérdéssel, de ottan sem képesek a módot megtalálni,
melylyel a bajt elnyomni lehetne. Az ügynökök azt állítják,
hogy csak a társaságok hatalmában fekszik a viszonyok javulását
előidézni. A társaságoknak szintén vágyát képezi a visszásságok
megszűnése, ele ők viszont abban a véleményben vannak, hogy
ez csak az ügynököktől függ. A legczélszerübb volna az ügynökök részére fix jutalékot megállapítani és megtiltani, hogy a
biztosítást-vevőknek rabattot engedjenek. Ez azonban egy társaságtól ki nem indulhat, miért is kívánatos volna, hogy a
hazánkban működő életbiztositó-^frsftóYÍf/o/í- e tárgyban értekezletet
tartsanak.
*

Kárfelvétel

rendezése

Oroszországban.

Az

orosz

belügy-

miniszter rendeletet bocsátot ki, mely szerint a tüzkárbiztositótársaságok a kár megállapításoknál magukat nem kötelesek a
kötvényben kitett biztosítási összeghez tartani, hanem a kárt
' egy külön bizottság állapítja meg ós irányadóul ezen becsérték
szolgál.

KÜLÖNFÉLÉK.
A tözsdebiróság viszonya a polgári bíróságokhoz.
A törvénykezési rovatban közölt 1 '244/8 01. szánni
ítélet szerint a kir. kúria helybenhagyta a budapesti kir.
itélő-táblának jogi álláspontját, mely szerint a tőzsdebíróság előtt letett per a prrts. 70. §-a ellenére a polgári bíróság előtt perújítás nélkül megindítható.
Mi a felső bíróságok ezen jogi álláspontját helyesnek el nem ismerhetjük.
A kérdéses ügyben nézetünk szerint mindenekelőtt
az lett volna elbírálandó, vájjon a tözsdebiróság
által árT
demüeg elbírált ("mert, a perletétel a pervesztéssel egyenlő
joghatálylyal bír) per vihető-e egyáltalában a polgári bíróság eíé? Az 1881: LEÜL te. 95. §-a szerint ugyanis a
tözsdebiróság a polgári, bíróság által érdemleg már elintézett
ügyekben el nem járhat. Az itt megállapítani kívánt jogelv
tehát nyilvánvalókig az. hogy a rendes és kivételes
bíróságok egymás Ítéleteit, ne abrogálják.
A kivételes bíróságokra
nézve felállított tiltó intézkedésnek tehát észszerüleg a
polgári bíróságokkal szemben is alkalmazást kell nyerni
és így a hivatkozott szakasz szellemében a tőzsdei)íráséig
által érdemleg elintézett per a polgári hírőséig elé nem vihető.
Az 1881: LIX. te. 97. §-ának végbekezdése szerint
továbbá a kivételes bíróságok által érdemleg elintézett,
ügyekben pemjitásnak
helye nincs, hanem a prrts. 321. és
az idézett perrendnovella 73. §§-a,i eseteiben f'bünös cselekmény) a pervesztes fél a. rendes polgári bíróság előtt
indítandó per utján a tőzsde-bíróság ítéletének megsemmisítését és kártérítést követelhet. Ezen szakaszból is kétséget kizárólag kiviláglik tehát, hogy a tözsdebiróság által
elbírált ügyekben a polgári bíróság csak a megjelölt két
esetben járhat el, egyéb esetekben azonban el nem járhat.
Es a hivatkozott két esetben is a polgári bíróság á tözsdebiróság ítéletét nem hatályon kiviil helyezi,, hanem megsemmisíti és nem azon kérdést
Ítéli meg, melyre nézve az

illeti) fél pervesztes lett, hanem kártérítést, tehát e g y egészen
különleges eljárás van előírva.
Kifogásunk van továbbá a felsőbíróságok ama álláspontja ellen, hogy a törvénykezési rendtartás szabályai
fjeién esetben a 70. §.) a tözsdebiróság előtt folyamatba
tett
pereknél alkalmazást nem nyerhetnek, hanem azokra nézve
csak saját eljárási szabályai mérvadók. Ez nézetünk szerint csak a tözsdebiróságokra
nézve áll a tözsdebirósági
eljárás közben, de nem, állhat a, polgári bíróság elé vitt ügyekre,
nézve, mert a polgári bíróság saját eljárása közben a
tőzsdei eljárási szabályokat nem respectálhatja, hanem reá,
mint eljáró bíróságra nézve csak a törvénykezési rendtartás szabályai lehetnek irányadók, mert hiszen különben a
tőzsdei eljárási szabályok a. törvénynél nagyobb joghatálylyal bírnának. A felsőbíróságok által kifejtett jogi
álláspont , szerint továbbá a tözsdebiróság előtt letett
perben a kereset ugyancsak a tözsdebiróság előtt újból
megindítható volna, holott a perrendnovella idézett szakasza értelmében perújításnak helye nincs.
A felsőbíróságok vonatkozó ítéletének indokolásában
foglalt azon állítást sem tehetjük magunkévá, hogy az
1881: LIX. te. a tcízsde eljárási szabályait érintetlenül
hagyta, mert annak 94—-99. §§-ai a tŐzsdebiróságot eljárása közben feltétlenül kötelezi.
*

Be nem jegyzett közkereseti társaságok.

A törvénykezési

rovatban egy jogesetet közlünk, melyben a kir. kúria kimondotta, bogy a közkereseti társaság a biróság előtt felperesként,
felléphet, ha mindjárt czége bejegyezve nincsen. Mi a kir. kúria
ítéletének indokolását mindenben magunkévá tesszük és csak
azt tartjuk hiányosnak, hogy ilyen esetekben a. kir. kúria és
egyáltalában a bíróságok az Ítéletben el nem rendelik, h o g y ' a
bejegyzési kötelesség megsértéséről az illetékes törvényszéknek
jelentés tétessék, mert ezt a kereskedelmi törvény 22. §-a igy
rendeli, hogy aztán az illető czég a bejegyzésre pénzbírság
mellett szoríttassák. Az általunk ajánlatba hozott praxis mellett
számos czég, mely a bejegyzési kötelezettséget elmulasztja, a
bejegyzésre szoríttatnék.

A pécsi kir. itólő-tábla tanácsainak beosztása az 1893. évre.
Polgári szakosztályok I. tanács (polgári-, váltói-, kereskedelmies csődügyek). Elnök: Blaskovich Istváu, kir. ítélőtáblai elnök.
Bírák; Töttösy Béla, Zsaborszky Ferencz, G-raff Károly, Tolnay
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Antal, Daempf Sándor dr. Tanácsjegyzők: Abay Leó, Dobi
Imre dr. — II. tanács (polgári és úrbéri ügyek). Elnök: Blaskovicli István, kir. itálötáblai elnök. Birák: Gruber Gusztáv,
Kisfaludy Imre, Pilcli Antal, Lukács Adolf dr., Yáry Gyula.
Tanácsjegyzők : Geiger Dezső, Abay Leó. —- Büntető-ügyek szakosztálya. Elnök: Cseresnyés Sándor, kir. Ítélőtáblai tanácselnök.
Birák: Pulcz Imre, Babics Mihály, Bocz Alajos, Váry Gyula, ;
Grafit' Károly, Tanácsjegyzők: Gálovits Arthur, Dobi Imre dr.
*

A marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla tanácsainak beosztása az
1898. évre. Polgári szakosztály. I. tanács (közpolgári ügyek).
Elnök: Elekes Pál, kir. Ítélőtáblai elnök. Birák: Kovács János,
Ziegler Emil, Dósa Gábor, Onaciu Sándor, Boross Elek, Hatfaludy István. Tanácsjegyzők: Kovács Béla, dr. Dániel István,
Göldner Károly, berendelt albirák. — II. tanács (közpolgári-,
úrbéri-, kereskedelmi, váltó- és csődügyek) E l n ö k : Eekete Gábor, királyi ítélőtáblai tanácselnök. Birák: Péterfy Dénes, Kozma
Gyula, Jánosi Gyula, Tódorffi Domokos, Dobai Albert, Szabó
Dénes. Tanácsjegyzők: Boncz Albert, s. fogalmazó, dr. Dániel
István, Göldner Károly, berendelt albirák. — Büntető-tanács:
E l n ö k : Fekete Gábor, kir. Ítélőtáblai tanácselnök. Birák: Póterli'y
Dénes, Kozma Gyula, Onaciu Sándor, Szabó Dénes, ílatfaludy
István. Kisegitő-birák: Jánosi Gyula, Tódorfh Domokos, Dobai
Albert, Boross Elek. Tanácsjegyzők: Kovács Béla, berendelt albiró, Koncz Albert, segédfogalmazó, dr. Dániel István, berendelt albiró.
*

A debreczeni kir. Ítélőtábla tanácsainak beosztása az 1893.
évre. I. tanács. Elnök: Puky Gyula. Birák: dr. Horváth Dezső,
Sztancsek János, dr. Kiss Endre, Tar Gyula, sárói Szabó László,
Dull János, Giczey Gyula. Tanácsjegyzők: Szép Géza albiró,
Olchváry Zoltán albiró. — II. tanács. Elnök: Osathó Ferencz.
Birák: Egry Kálmán, Comanescu Sándor, Danilovics Elek, Kovács Antal, Giczey Gyula, Mérey Ottó, ár. Gajzágó Béla. Tanácsjegyzők : Kozmucza Péter forditó, dr. Dezső Kálmán albiró,
— III. tanács. (Bünügyek.) E l n ö k : Széli Farkas. Birák: Nyers
Lajos, Draveczky Adorján, Hieronymi Béla, Naményi József,
Garam Jenő, Unger Gusztáv, Naszódy Iván, dr. Gajzágó Béla.
Tanácsjegyzők: Hegedűs István, Palaticz Lajos. dr. Bakó József',
albirák.
*

A budapesti VI. ker. kir. járásbíróságtól vesszük a következő
ügyforgalmi kimutatást: 1892. évben polgári beadvány 43.448,
hátralék nincs: elnöki beadvány 380, hátralók nincs; sommás
per beadatott 11.298, mult évről folyamatban maradt 1740,
elintézendő volt 18.038, elintéztetett 10.075, folyamatban maradt
2963. Kisebb polgári peres ügy 3394, elintéztetett 3135, folya-
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matban maradt 259, egyóbb polgári ügy 1453, elintéztetett 1428,
folyamatban maradt 25, Il-od fokú elbírálás alá felterjesztetett
716, leérkezett 703, IH-ad fokú elbírálás alá felterjesztetett 151,
leérkezett 89. Az összes ügyek a járásbiró ós 4. kir. aljárásbiró
által intéztettek el, a kik közül 1. kir. aljárásbiró kizárólag a
kisebb polgári peres ügyek elintézésével volt megbízva,. Masmwk
Rezső, kir. járásbiró,
A budapesti ügyvédi kamarától wszszük

a következő közleményeket:

Az ügyvédi fegyelmi Ügyek elintézése az ügyvédi rendtartásban szabályozott eljárás szerint, tudvalevőleg szerfelett nehézkes és időrabló. A budapesti ügyvédi kamara már az 1891. évről szóló jelentésében megemlékezett ezen biba ama visszás
következményeiről, minélfogva az egyszerűbb fegyelmi ügyek
is éveken át húzódnak. Ennek folytán a vétkes akkor nyeri, el
büntetését, midőn az erkölcsi súlyát és jótékony hatását egészben, vagy jó részben elveszti, míg másrészt az ártatlanul meghurczolt, éveken át egy függő fegyelmi eljárás erkölcsi súlyát
kénytelen viselni. Ezen a bajon gyökeresen csak az ürdtts.
vonatkozó szakaszainak reformálása által lehet segíteni, a mint
azt már az ürdtts. miniszteri javaslata is tervezi; de igen helyesen tennék a kamarák, ha már a mostani eljárás keretén belül
is mindent elkövetnének a fegyelmi eljárás egyszerűsítésére és
gyorsítására. Ezen eszme vezérelte a budapesti ügyvédi kamarát, midőn egyik közelebbi választmányi ülésén az ügykezelésben oly reformokat hozott be, melyek az eljárást jelentékenyen
gyorsítani fogják.
í g y kimondotta a választmány, h o g y :
„az elnökség ülésén kivül intézkedik a más hatóságok által
áttett iratok visszaküldése tárgyában az esetben, ha a panaszt
elutasító, vagy az eljárást megszüntető határozat nem felebbezés
folytán jogerőre emelkedett; továbbá az iratoknak vizsgáló biztos kirendelése, vagy vógtárgyalás kitűzése végett, az elnökséghez való áttétele tárgyában az esetben, ha a vizsgálatot vagy
a vád alá helyezést elrendelő határozat ugyancsak nem felebbezés folytán emelkedett jogerőre."
Kimondotta továbbá a választmány, hogy:
„Mindazon esetekben, melyekben a kamara ügyésze fegyelmi ügyekre vonatkozó iratoknak bíróságoktól vagy hatóságoktól leendő beszerzését tartja szükségesnek, a megkeresések
az illető iratok átkéróse tárgyában az ügyész előterjesztésére
ülésen kivül elnökileg intézendők el, ülésen kivül intózendők
el továbbá az ilyen megkeresésekre vonatkozó nyilvántartói
jelentések ós sürgetések; ülésen kívül adandók ki a beérkezett
"iratok az elöiratokkal együtt az ügyésznek s vett használat után
ülésen kivül küldendők vissza az átkérfc iratok illetőségük
helyére."

w
Ezen kétrendbeli ügykezelési szabály lehetővé teszi a
nyomban való intézkedést ott, a hol eddigelé az az előadónak
kiosztva, sokszor csak hónapok multán kerülhetett előadásra, a
mi ha egy ügyfolyam alatt több izben fordult elő a végbefejezést sokszor egész évvel is hátráltatta.
*

A „Budapesti Érseki Szentszék" 1893. január 1-én kezdi"
meg működését. Vaszary Kolos herczegprimás e tárgyban átiratot intézett a budapesti ügyvédi kamarához, mely egész terjedelmében a következőképen hangzik:
„6706. szám. A Tekintetes ügyvédi kamarának Budapesten.
A fő- és székváros katholíkusai óhajának megfelelőleg Budapesten érseki helynökséget és érseki szentszéket állitottam föl,
mely működését jövő 1893. évi január hó l-jével megfogja
kezdeni. A budapesti érseki szentszék joghatósága a fő ós szentvárosra, továbbá a békásmegyeri, budaeőrsi jenői és szentendrei
plébániákra fog kiterjedni és igy e szentszék elsőfokú bíróság
lesz a nevezett plébániák területén előforduló, tisztán katholikus vallású, valamint azon vegyes vallású pörökre nézve, a
melyekben az 1868 : 48. tcz. 1—3. §-ai szerint a szentszékek
illetékesek. Felebbezési fóruma a budapesti érseki szentszéknek
az esztergomi érseki főszentszék lesz, harmadfokban pedig a
felebbezóseket a primási szentszók fogja fölülbirálni. Á folyó
.1892. évi deczember 31-ig a budapesti érseki szentszék joghatósági területéről az esztergomi érseki főszentszéknól folyamatba
tett válóperek az esztergomi főszentszéknól fognak ugy mint
eddig letárgyaltaim és elbíráltatni. Van szerencsém erről a tek.
ügyvédi kamarát oly kéréssel értesíteni, bogy ezen intézkedésemről az ügyvédi kamarához tartozó ügyvédeket tájékozás és
miheztartás czéljából értesíteni szíveskedjék. Kelt Budapesten
1892. deczember' 19-ón Vaszary Kolos s. k. herczegprimás, esztergomi érsek.
Az ügyvédjelöltekről szóló évi jelentések az 1874: X X X I V .
tcz. 13. §-a értelmében minden egyes ügyvéd részéről beadandók az év elején. Ezen bejelentési kötelezettség eddigelé nem
valami szigorúan tartatott meg, ugy, hogy a kamara választmánya kénytelen volt csaknem minden egyes ügyvédhez külön,
sanctióval ellátóit figyelmeztetést intézni, a mi azonban a megfeledkezett főnököket nem kellemesen érintette. Ez a tömeges
felhívás kibocsátás ezenkívül a kamara ügymenetére is hátráltatólag hatott. Mielőtt tehát a kamara választmánya a bejelentést elmulasztó tagokhoz hivatalos külön felhívást intézne, ez
uton figyelmeztetést tesz közzé, hogy főnökök a náluk alkalmazásban levő ügyvédjelöltek magaviseletéi-öl. és szakadatlan gyakorlatáról a hivatkozott törvényszakasz értelmében mielőbb
igyekezzenek jelentéseiket beadni. A beadvány bólyegmentes.
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Az okmánybélyegek rossz enyvezóse az utóbbi időkben sok
panaszra szolgáltatott okot. Számos eset fordult elő, hogy az
okmányokról és beadványokról a bélyegek egyszer vagy kétszer
kerülve irattározás alá leestek, mert az enyv nem tartott, sőt
az sem ritkaság, bogy az illető bétyeg a papírra egyátalán felragasztható sem volt. Az állam egyik legfőbb jövedelmi forrását azon adó képezi, mely bélyegjegyek által rovatik le s itt az
állami adó e nemének főközvetitő közege az ügyvédi kar, melyet a bélyegenyv rossz volta első sorban sujt. A leletező közegeknek ez az állapot nagyon kapóra jött. és naponként vétetnek
fel leletek, a hol a bélyeg, azért hiányzott, mert leesett a papírról. Az igaz, hogy igy a bóldeg hiányos ragasztékából az állam
is hasznot huz, mely kétszeresen szedi be ugyan azt az adót;
más kérdés azonban, hogy mennyiben fór meg az állam móltóságával ily eljárás, mely feltétlenül elitélendő már csak a tisztesség szempontjából is. Azon milliókra menő összegből, melyet
az állam évenként bélyeg acló czimén bevesz, talán jobb enyvre
is telnék és ma már a chemiai tudomány nagy elő haladottsága
mellett nem is kerülne nagy fáradtságba és fejtörésbe jobb
ragasztókról gondoskodni. í g y fogta fel ezt a budapesti ügyvédi,
kamara is, mely legközelebbi választmányi ülésében elhatározta,
hogy hasonlú értelemben felterjesztést intéz a pénzügyminiszterhez. Keméljük, bogy ezen nagyon is helyénlevő felterjesztés
nem fog süket fülekre találni
A budapesti ügyvédi kamara 1892. évi deczember 30-án megtartott választmányi ülésén megalakította az 1893—94. kamarai
évre szóló költségvetés tervezetének kidolgozására a szokásos
bizottságot. Továbbá bizottságot küldött' ki az évi zárszámadások megvizsgálására és az évi jelentés tervezetének előkészítésére. Ez utóbbi bizottság tagjaiul beválasztattak Dr. Nagy
Dezső kamarai titkár, Dr. Liedemann Károly kam. ügyész,
Dr. Eobitsek József és Dr. Yetsey István választmányi tagok.
Ugyanezen ülésen bemutattatott a kamarai tagok névsora, a
melyből kitűnik, hogy a kamara tagjainak száma 1892. óv végével 987-re rúgott; 1891. év végével bejegyezve maradt 935 ügyvéd s igy a szaporulat 52. A névsor kinyomatása folyamatban
van s pár nap múlva rendelkezésre áll.
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ozim alatt jelent meg Párizsban Haupt Ottomar ismert közgazdasági irótéi egy munka, mely-Magyarország gazdasági ós pénzügyi kelyzetót tárgyalja. A munka a szerző személyes ószleletein
alapszik, ki Magyarországon többször időzött, az országot népeit
és azok viszonyait tanulmányozta és ószleleteit most közzéteszi.
Haupt lelkesedéssel beszél Magyarország felvirágzásáról, melynek fővárosát Párizssal ós New-Yorkkal basonlitja össze, mig
Kőbányáról azt állítja, hogy az a régi világrósz Cbikagójává
fejlődik, Ilyen szempontból tárgyalja Haupt a valuta reformot,
az ország pénzügyi helyzetét, a bankügyet, utakat, vasutakat,
ós a kereskedelmet, fejtegetéseit gazdag statistikai adatokkal
támogatván. Haupt könyve a magyar szakemberre nézve is
kiváló érdekkel bir ós érdemes volna azt magyarra fordítani.
*

A kereskedelmi vétel. (Code de la vente commerciale, vente
à livrer, marché à terme, à prime, filières. I r t a : Levé A. Paris,
Pedone-Lauriel, 1892. 513 1. 5 frank.) A mű első része a vételi
szerződés megkötését, tárgyát, az árt, az akaratmegegyezóst, a
kereskedelmi vétel sajátos jellegét tárgyalja. A levelezés utján
való szerződésnél szerző helytelennek mondja azt a nézetet,
mely szerint a szerződés abban a pillanatban tekintetik megkötöttnek, melyben az elfogadási nyilatkozat az ajánlatot tevőhöz érkezik, hanem az angol-amerikai, Thöl által is helyeselt
ama felfogáshoz csatlakozik, hogy az elfogadási nyilatkozat elküldése a szerződést megkötötte ós visszavonhatlanná teszi. A
könyv második, terjedelmes része a szerződés azon hatásáit tárgyazza, melyek minden kereskedelmi szerződésnél szabály szerint
beállanak: a vevő és eladó kötelezettségeit, a nemteljesités
következményeit, a teljesítés alól kivételes fölmentóst; a jogi ós
természeti hiányokért való jótállást; a marhaeladásnál előforduló
hiányokat; az ár megfizetését ós az átvételt; végre a csödbejutás hatását a vételi szerződésre. A harmadik részben a vétel
különös nemeit tárgyalja. Ide tartoznak a szám, suly, mérték
vagy en bloc szerint vételek; a mustra vagy próba szerinti
vagy próbára vagy megtekintésre törtónt, vételek, ventes à terme
melyek alatt minden vételi szerződós értendő, mely nem azonnal
teljesítendő. Ha a vevő fizetési kötelezettségét elhalasztják,
akkor a vételi szerződés hitelvásárlás ; ha ellenben az eladónak
nem azonnal,hanem később kell szállítania, akkor a szerződés,
ha kereskedelmi áruczikkekről van szó — vente à livrer, ha
pedig tőzsdei papírokról vagy mozgó értékekről (valeurs mobillièrs) marché à terme.
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A társaság vagyoua 1890. junius iJO-án . . frl 111. (¡10,618.Evi bevétel biztosítások és kamatból 385JO.
j miius 30-án
„
20.084,849.Kifizetések biztosítása és járadéki, szerződések s visszavásárlások stb. után a
társaság- fennállása óta (.1848)
284.804,082.—
A legut. 12 havi üzleti idő alatt a társaságnál ,
55.5)85,275.értékig nyújtattak be ajánlatok, miáltal a
társaság fennállása óta benyújtott ajánlatok összértéke
' . . , ' . , .
,, 1,<¡(¡(>.812,555,—
értékre megy. — Prospektusokkal és díjtáblázatokkal, melyek
alapján a társaság kötvényeket kiállít, továbbá ajánlatokkal
díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar monarchia minden
nagyobb városában az ügynök urak ós a magyar és osztrák fiókok,

MAGYAR-FRANCZIA
BIZTOSÍTÓ

It É S Z V É l ] Y

Biztosítéki toké: 6,574.761

-

&

frt.

Hivatalos helyiség:
B U D A P E S T , V. K E R Ü L E T , FtTREÖ-TTTCZA

6.

SZ.

KÉPVISELŐSÉGEK AZ ORSZÁG MINDEN VÁROSÁBAN ÉS NAGYOBB HELYSÉGÉBEN,
Biztosit tűzkár ellen: épületeket, gyárakat, áruraktárakat, ingóságokat, mezőgazdasági terményeket ós felszereléseket.
Biztosit jégkár ellen: mindennemű mezőgazdasági terményeket.
Biztosit baleset ellen: minden hivatása egyéneket, úgy egyénenként,
mint tömegesen is, baleset által okozott halálesetre, vagy keresetképtelenségre.
Biztosit halál és elérési esetekre; tőkét, járadékot, nyugdijat,
nyeremény-részesedéssel és nyeremény-részesedés nélkül.
Különleges biztosítás kevésbé vagyonosoknak: kisiparosok, hivatalnokok, munkásoknak stb.-írek tiz ltrajczár hetidíj ellenében.

Alapíttatott 4845-ben s tisztán kölcsönösségen alapul.
1891, január 1-én az aktívák 601 millió frankra rúgtak.
F e n n á l l á s a óta, 1891. j a n u á r l - i g a társaság biztosítottjainak
kifizetett
739,146.747 frankot.

Az 1891-ben újonnan felvett biztosítások 82? millió frankra emelkedtek.
A társaság Európa fővárosaiban, ópngy mint Ázsiában,
Afrikában, Amerikában fiókokat, állított tel. Miután tisztán kölcsönösségen alapul és miután nincsenek részvényesei, a t ö k e é s
n y e r e m é n y a b i z t o s í t o t t a k k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n a marad.

Referencziák Magyarországon:
A magyar általános hitelbank. — A magyar kereskedelmi bank.
Közelebbi felvilágosításokat ad

A „ N E W - Y O R K " életbiztosító-társaság

igazgatósága

B u d a p e s t e n , V., B e á k F e r e n c z - t é r 1. sz.

MEZEI I I T i l
V I . ker., Mozsár-utcza 8. s z á m
ajánlja újonnan berendezett, a legújabb
gépek- és betűkkel dúsan felszerelt

minden e szakba vágó m u n k á k ízléses,
pontos és jutányos kivitelére.

