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Hajózási szokványok* 
I r t a : Dr. Sz i l ágy i A r t h u r Károly , b u d a p e s t i ü g y v é d 

I I . 

Abban a memorandumban, melyet a magánhajósok 
az általuk kidolgozott szokványokkal együtt a tőzsde-
tanácshoz benyújtottak, hiven ecsetelik á magyar magán-
hajózás nagy feladatait. Hivatkoznak arra, hogy ük kép-
viselik a „magyar nemzeti hajózást", — az ő szállításuk 
teszi a. magyar gabonát a külföldön versenyképessé, utal-
nak a fővárosnak teljesített speciális szolgálataikra s végül 
arra, mily feladatok várnak reájuk a jövőben, midőn sza-
bályozva lesz a Vaskapu és rendezve lesz a budapesti 
kikötő ügye. 

Mindez kétségen felül áll. A magánhajósoknak joguk 
van ily önérzetesen nyilatkozni. De a teljesség kedveért 
ki kellett volna arra is terjeszkedni, hogy nem csekélyebb 
fontosságú nemzeti és közgazdasági szempontból azon ke-
reskedők hivatása, akik a, gazdát felkeresik, termését meg-
vásárolják s oda juttatják, hol az értékesíthető. Far excel-
Ience ők szolgálják első sorban a termelőt; mert piacot 
biztosítanak terményei számára. 

A. memorandum az érem ezen. oldalát nem világítja 
meg; ámde e körülmény felemlítése nem akar megrovás 
lenni, csupán figyelmeztetés, hogy az adott esetben egye-

* Első közleményt 1. a f. évi mározius 1. 88. számban. 
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dül azon kiindulási pont lehet, helve.s, mely mindkét fél 
érdekeit egyenlően tartja szem előtt s a kereskedő s hajós 
egymásra utaltságát veszi alapul. 

Anélkül, hogy a fuvarozók érdemeiből bármit levonni 
kívánnék, mégsem feledhetjük, hogy ők közvetlen vonat-
kozásban a kereskedőket szolgálják. Ezek megrendeléseit 
várják és teljesitik. 

A mai állapotokat kellően világítja meg a memoran-
dum, midőn jelzi, hogy „az egész üzlet ki van szolgál-
tatva a kereskedő és hajós önkényének" s elismeri, mily 
anyagi hátrány érheti pl. azt a kereskedőt, ki — súlyos 
következmények terhe alatt — az eladott gabonát meg-
határozott helyen és napon átadni tartozik, de erre a 
fuvarozó önkényes késlekedése folytán képtelen. Ugyan-
ilyen baj a fuvarozóra nézve, ha a kereskedő a be- vagy 
kirakodással késlekedik, könnyű árut acl nehéz helyett stb. 

E szerint nem neliéz belátni, hogy a fenforg'ó álla-
pot, mint a hajósok mondják: „mily káros hatással van 
a hajózás fejlődésére, azt mily nagy mértékben hátrál-
tatja1', s hogy e téren a jogviszonyok szabályozásával 
késlekedni nem lehet. Vállalkozásuk elismerésre méltó s 
a kidolgozott szokványok, bár az első neliány szakasz 
átdolgozásra s kiegészítésre szorul, helyes elveket tartal-
maznak, nagyjában megfelelők. 

Átdolgozásra azért szorulnak, mert — mint ezt már 
a memorandumból is láttuk, — a fuvaradók jogai, impli-
cite a fuvarozó kötelezettségei nincsenek kimerítően sza-
bályozva, Kívánatos volna megállapítani a fuvarozó köz-
lési kötelezettségeit. Tartozzék közölni: mikor érkezik be 
—- s mikor a kirakodás állomására'? tartozzék értesíteni 
a fuvaradót. ha az ut megkezdését vagy folytatását bár-
mely ok gátolja. (A gátló ok megjelölendő). Megállapítandó, 
hogy a fuvardíj felvételére a hajóvezető felhatalmazott-
nak tekintendő. Részletesebb intézkedéseket igényelnek a 
telelés körül felmerülő esetek is. 

Kiegészitendők a szokványok, első sorban oly irány-
ban, hogy bennük a kötlevelekben előforduló kifejezések 
kételyt kizárólag értelmeztessenek. Meg kell magyarázni: 
mi értendő azon szokásos kifejezések alatt, melyek az idő-
pontot lixirozzák, mikor kell a hajónak rakodóra állítva 



lennie V Legyenek a szokványokban intézkedések a hajó 
elsüllyedésre s zátonyra jutása esetében előforduló jog-
viszonyok felől. 

Lássuk az előre bocsátott negatív bírálat után, magát 
a kész tervezetet, melynek, mint ismétlem, csupán első 
szakaszai ellen van érdemleges észrevételem. 

Címe: ..Tőzsdei szokványok a hajószállitásról." Ez 
nem fedi a tartalmat, sőt grammatice egyebet jelent, mint 
a mi benne foglaltatik, rossz fordítása a német: -„¡Schiíí-
fahrt-Usancen" kitételnek. Részemről leghelyesebbnek 
tartanám a következő ezimet: „A vízi fuvarozási ügyle-
tek szokványai." De mert rövidebb az általam javasolt-
nál s a fentinél szerencsésebb, fogadjuk el a „Vízügyi 
és Hajózási Közlöny" által használt elnevezést: „Hajózási 
szokványok." 

Az 1. § a szállítási ügylet fogalmát határozza meg. 
Azt tekinti „szállítási ügyletnek" mit a kereskedelmi tör-
vény 393. §-ában fuvarozási ügyletnek mond. Ez a deíi-
nitió felesleges, de tarthatatlan is. A kereskedelmi ügyle-
tek mindegyikét pontosan definiálja a törvény, s így ujabb 
kísérletezés helyet nem foglalhat. Igaz, hogy a szállítási 
ügylet nem legális kifejezés. De hisz az csak a köznapi 
életben — s a vasutak, hajózási társulatok üzletszabály-
zataiban is — használt elnevezése a törvény szerinti fuva-
rozási ügyletnek; igy tehát annak fogalma adva van, 
ismeretes. 

Az 1. §-ban azon kijelentéssel találkozunk, hogy az 
ügylet alapját a megegyezés képezi, tekintet nélkül a 
fuvar-levél tartalmára. Ez a kereskedelmi törvény 894. 
§-ába ütközik, mert e § szerint „a fuvar-levél a feladó s 
fuvarozó közt keletkezett szerződés bizonyítékául szolgál." 
Bizonyítja tehát de lege a benne foglalt adatok valóságát, 
sőt azt is, hogy a fuvarozó a fuvar-levélszerinti árukat 
fuvarozás végett átvette. 

A hajósok azon aggályainak eloszlatására, melyek az 
ismertetett § kijelentésének szövegezésére vezethettek, 
szolgáljon, hogy hiszen a fuvar-levél tartalma ellen nincs 
kizárva az ellenbizonyítás, sőt az ellen szóbeli megálla-
podásokra sikerrel lehet hivatkozni. 

En az első g-t, mely még a fuvarozó s fuvaradó 
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eléggé tudott fogalmát adja meg, teljesen elejtendőnek 
tartom. 

A 2—4. §§-ók helyesek. A 2. §-nál mégis jobb volna 
kimondani, hogy a fuvarozó nemcsak gabona, hanem 
általában minden szállításnál elsó' osztályú biztosításra 
alkalmas jármüvet tartoznék rakodóra állítani. Félreérté-
seknek elejét veendő, jöjjön a § után: „Ha vash^-jó nincs 
kikötve, a fuvarozó fahajót állithat." 

Heves vitákra ad majd a tervezet 4. §-a alkalmat. 
A hajósok ugyanis megszűntnek kívánják tekinteni a 
suly-garantiát, ha az áru romlott állapotban került a 
hajóba, vagy ha az áru útközben természetes romlásnak 
vagy súlyveszteségnek volt kitéve. 

E szerint a felelősség a három következő esetben 
nem foghatna helyt: 

1. „Ha az árut romlott állapotban rakták be a 
hajóba." 

A kereskedelmi törvénynek a fuvarozó felelősségére' 
vonatkozó rendelkezései nem feltétlen joghatálynak. — 
kivéve az áru fuvarozására rendelt vaspályáknak a 424. 
§-ban körülirt felelősségét. Ez per analogiam s a dolog 
természete szerint a- vizi fuvarozási vállalatokra is kiter-
jesztendő. A fuvarozó tehát de lege azon pilanattól kezdve 
viseli a felelősséget, melyben az áru általa fuvarozás vé-
gett átvettnek tekintendő. Egyátalán nehezen látom be, 
mennyiben van annak, hogy az áru romlott állapotban 
került a hajóba, befolyása a suly-garantia módosulására. 
Mivel az átvétel részéről a hajómérlegen való mázsálást 
vagy darabszámra kézhez olvasást követöleg kezdődik s 
mivel a fuvarozónak módjában áll az átvétel körül minden 
képzelhető gondossággal eljárni, a fenti intézkedést elhi-
bázottnalc tartom. 

2. „Ha az áru útközben természetes romlásnak volt 
kitéve." 

E szabály így, ahogy van, nem kielégítő; mert elte-
kintve attól, hogy ily esetre csak a suly-jótállást kívánja 
megszüntetni, a kereskedelmi törvény 898. §-a s még 
inkább a vaspályákra vonatkozó 425. §-a az útközben ért-
természetes romláson felül . számos egyéb esetekben is 
liberálja a fuvarozót a felelősség alól. Az első helyen em-



lite.rv § feltétlenül, az utóbbi az esetre, ha a vaspálya 
kiköti, hogy | felsorolt esetekre felelö'sséget nem vállal. 
Mondják ki a hajósok is, — mint ezt pl. a dunagözliajó-
zási társaság is teszi, — hogy a hasonló esélyekből eredő 
károkért felelősséget nem vállalnak. Itt tehát a fuvarozót 
több jog illeti. 

8. Nem felel, ha az áru — t. i. útközben -— suly-
veszteségnek volt kitéve. Ellentmond ez a tervezet 4. §-a 
első bekezdésének, mely szerint a fuvarozó az itt con-
templált, <'illóban részesül, mert e ealo ép azt jelenti, hogy 
az azon felüli sulyveszteségért felel, hogy a mentesség 
csak a ealo erejéig terjed. 

A kereskedelmi törvény 4,28. §-a is csak azt tartja 
a vaspálya által kiköthetőnek, hogy az a súly vagy mér-
ték bizonyos százalékáig ne tartozzék a veszteségért 
felelni. 

A kereskedelmi törvény a fuvaridő elmulasztásából 
eredő kárért a fuvarozót felelőssé teszi. Ez a fuvarozót 
terhelő ti. n. kisebb felelősség'. Nagyobb annak terjedelme 
az áru elveszése vagy megsérülése esetében. Ezzel szem-
ben a tervezet az első irányú felelősségről mitsem szól, 
a másodsorban emiitett felelősséget pedig a lehető leg-
szűkebb korlátok közé szorítja. S itt sem mondja pozitive:7' 
mikor mennyiben felel; csupán azt, mely esetekben nem 
felel a fuvarozó a sulyveszteségért 8 a természetes rom-
lásért. 

De ugyanehelyütt pozitive szabályozandó) a kártérítés^ 
tárgya is . 'A kártérítés tárgyát a kereskedelmi töryény 
599. §-a szerint csak a rendes kereskedelmi, illetőleg kö-
zönséges érték képezi. A lucrum cessans-ra nem terjed 
ki, kivéve a fuvarozó vagy emberei vétkes gondatlansá-
gát vagy gonosz szándékát. A vaspályák' azonban: külö-
nös kedvezményben részesülnek, amennyiben a .ker.eske-, 
delmi törvény 429., Jj-a első bekezdése;alapján a kártérítés 
előzetes- tarifázását vagyis kártérítési kötelezettségük p, ter-. 
jedelmét kiköthetik. E kedvezmény egy. régibb 'ilegfőb'b 
itélőszéld határozat folytán '(350/81. .1)" t.. r. f.. XX.VIU. 
210.) hajózási vállalatok üzletszabályzataiban » megálla-
pítható. Ily liatározmány azután a fuvarlevél kiállítása által 
a fuvaradó feladóra nézve lex eontraetus erejével, b í r . . 



í i 

Ezen elvet tartva szem előtt, élnek jogukkal s az 
üzletszabályzatok 80. §-a s a berni egyezmény 34. czime 
a, vasúti fuvarozásnál a feladási hely értékét, holott a 
magyar s a német kereskedelmi törvény a vesztett ha-
szon némi megtérítéséül a rendeltetési állomás értékét 
veszik alapul. 

Ez utóbbi intézkedést tartom én is a tervezetbe fel-
veendőnek. A kereskedelmi forgalom egyik legelemibb 
szabálya, hogy az áru magasabb értékkel bir ott. hol 
szükségeltetik, hova épen a kereslet miatt viszik, mint 
ott, ahonnan küldik, mert nem szükségelik. Nem is szólva 
arról, hogy a helycsere, az átküldés is költséggel jár. mi 
az áru értékét emeli, drágítja. Ily költség a fuvardíj is. 
melyet tehát feltétlenül hozzá kell ütnünk a. feladási he-
lyen számításba jövő értékhez. 

Nem foghat helyt az ellenvetés, hogy a kártérítés 
nem terjedhet odáig, hogy a speculativ haszon elmara-
dásáért kárpótoljon; mert a rendeltetési állomás értéke 
még nem foglalja per absolute magában az elmaradt ha-
szon megtérítését, hanem az rendszerint az áru valóságos 
értékének felel meg. 

A fővárosi hely viszonyokra való tekintettel a praxis 
kívánja annak kikötését, hogy az elevátorokban történő 
kirakodás a sulygarancziát ne; niodifieálja. 

A <). §. helyes. A 7-ikben csupán arra keli még 
kiterjeszkedni, mi történjék akkor, ha a fuvaridő elmu-
lasztásának a felsoroltakon felül más, jelesen a. fuvarozó 
eljárásában rejlő oka van'? 

A további §-ok ellen csupán némely kisebb jelentő-
ségű megjegyzéseink vannak. 

Azon bizonyára magas hullámokat vető polémiáknak 
nem akarok elibe vágni, melyek az érdekellentétekből 
származnak. A hajósok természetesen a lehető legrövidebb 
munkaidőt, a lehető legmagasabb vásárdíjt, a telelési költ-
ségek legnagyobb részének megtérítését kívánják kikötni. 
A kereskedők fordítva. Ez nem tartozik reám. Az usaneeok 
e részével tehát nem foglalkozom. 

Jelzett megjegyzéseim a következők. Megállapítandó 
a hajósok érdekében a tervezet 10. §-a kapcsán a maxi-
mális tétel, melynek erejéig az árut biztosítani tartoznak. 
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A hajóvezetőt felhatalmazottnak kell tekinteni a fuvardíj 
felvételére. Kimondandó, hogy a fuvarozó a késedelmes 
napok letelte előtt a. rakodót el nem hagyhatja. A fuva-
rozó tartozzék ti, m. eonnaissement-t adni, melyben a be-
rakott áru mennyiségének s a, felhasznált munkaidőnek 
feltétlenül benfoglalva kell lennie. 

Ez elvek felvétele a- szokványok közé a legtöbb 
vitának és eontroversiának elejét venné. 

Kívánatossá teszi ezt a tőzsdei szokványok szerző-
dési jelentősége. A tőzsdei szokások reális, az életből me-
rített, a, gyakorlaton alapuló jelentőséggel bírnak s így a 
kereskedelmi forgalom e nagyjelentőségű ágának szabá-
lyozása csak akkor történik helyesen, ha mindarra, mi, 
kikötés nélkül kétséges lehet, eleve kiterjeszkedik. 

Megszivelésre ajánlom a, mondottakat. Ha bármely 
javaslatomat alkalmasul elfogadják s beczikkelyezik, — 
ugy igénytelen bírálatom elérte ezélját. 



Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához. 
Tvta: dr. Fleisohmann Sándor, budapesti ügyvéd. 

II. rfaz. I, czim. 

A kereskedelmi ügyletek kérdése a kereskedelmi tör-
vény egyik sarkalatos oszlopa, mely összehasonlithatlanul 
tbntosabi). mint a, kereskedő fogalmának meghatározása, 
ugy, hogy a kereskedelmi törvény nem ugy, mint haj-
danában a kereskedők, hanem a kereskedelmi ügyletek 
joga. Azon kérdés merült itt fel a kereskedelmi jog leg-
újabb fejleményében, vájjon tekintettel arra. hogy az 
ujabbkori mozgalmas társadalmi életben alig van ember, 
kinek a javak forgalmában cselekvő rész nem jutott, egy-
általán időszerü-e még a kereskedelmi ügyleteket, mint 
külön jogi fogalmat megkülönböztetni és ezeket a keres-
kedelem speeziális viszonyaira való tekintettel szabályozni. 
Az olasz jogtudomány kiváló képviselői indították meg ez 
irányban a mozgalmat „az egységes kötelmi jog" codifi-
catiója tárgyában és bár a kérdésben egyetértés nem jött-
létre, sőt a kereskedelmi jognak különösen németországi 
képviselői határozottan ellene nyilatkoztak, mégis megem-
lítendő jelenségnek tartom a tudomány ezen irányát, me-
lyet véleményem szerint nem kis mértékben támogatnak 
azon óhajok, hogy a kereskedelmi ügyletek körébe minél 
több addig abból kizárt ügylet vétessék tel, és melyek 
lassankint amúgy is áttörik azon határfalat, melylyel ed-
dig a kereskedelmi jog birodalmát körülvették. 

„Sem a tudomány, sem a törvényhozásnak eddig 
nem sikerült megállapítani tisztán és határozottan azon 
demareationalis vonalat, melyen innen azon jogviszonyok 
folyhatnának, melyek a kereskedelmi jog körébe esnek 
és melyen tol az általános magánjog birodalma kezdődik. 
Igaz, a kereskedelmi jog a modern jog legéleterősebb, 
fejlődésre és gyarapodásra legképesebb terméke, mégis 
azon kérdés, meddig terjedjen hatásköre, lépten-nyomon 
különböző vizsgálódásokra ad alkalmat és végtelen viták 



tárgya volt. Ezen kérdés természetesen, mivel minden 
olyan, mely különböző jogrendszerek érvényességének 
elhatárolásával foglalkozik, egyike a legkényesebbeknek. 
A kereskedelmi jog autonómiája, melynek hirtelen kelet-
kezése visszavihető azon időre, midőn a kereskedés az 
állampolgárok .egy bizonyos osztályának majdnem mono-
polisólt, foglalkozása volt, manapság igazi anachronismus-
nak tekinthető, amidőn kereskedelmi ügyleteket szabadon 
köthet bárki, legyen az az illetőnek iparszert! foglalko-
zása, vagy pedig csupán alkalmi vállalkozása; és midőn 
a kereskedelmi jognak a magánjogból való azon. hagyo-
mányos elkülönítése, társadalmunk alkatának az egyenlő-
ségre való alapításával ellenkezésben áll. melynek majd-
nem minden osztályába beleszivárog a kereskedelem és annak 
szokásai, nagyon is időszerű azon kérdéssel foglalkoznunk, 
vájjon a kereskedelmi jog azon autonómiája fentartható 
és indokolható-e még napjainkban vagy e tekintély inkább 
a vis inertiae-nek tulaj donitandó-e, mely túlélte, azon 
okokat, melyekre korábban létjogosultsága alapult." í g y 
nyilatkozik Vivante, bol.og.nei tanár, az érintettem mozga-
lom megindítója és végeredményben arra, jut, hogy a 
kereskedelmi jog ma már túlhaladott álláspont, mert be-
töltötte azon hivatását, mely abban állott, hogy a modern 
forgalmat megvédelmezze a justiniani és kánonjog merev-
ségének veszélyei ellen, de mely ma már a továbbfej lő- i 
désnek gátolója. 

Nem követhetjük — sajnos — Vivante tanárt azon 
érdekes vitában, melyet a kereskedelmi jog híveivel har-
ezolt. Résztvettek abban Sacerdott paduai, (John heidel- ^ 
bergi és Goldschmidt berlini tanár. Ez utóbbiakhoz csat- J 
lakozott a hírneves Viardi L. Archivio giuridieo X N X I N . 
Legge 1892. XVIII. sz. Hacerdoti contro un eodice unico. 
Annales de clroit comniercial 1893. febr. 

Míg Vivante tanár ezen igen széles látkörre valló 
nézete fog érvényre jutni, még sok víz fog a Tiberisen a 
tengerbe folyni, a jog halad, de a törvénykönyvek rop-
pant eonservativek és a gyakorlat kénytelen lépésről-
lépésre elvonni alóluk a talajt. í g y hát egyelőre azzal kell 
foglalkoznunk, hogy a ker. törvény köréljen minő ügy-
leteket kellene vonni, melyek annak alkotásakor még e 
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körön kívül állottak, de melyekre nézve a gyakorlat a 
kereskedelmi törvény kiterjesztését sürgeti. 

És itt áttöretik a kereskedelmi törvény alapgondolata, 
mely azt tartja, liogy az ingókra vonatkozó ügyletek ké-
pezhetnek csupán kereskedelmi ügyleteket, hogy az ingat-
lanok forgalma időközben a theoria fölé nőtt. De ettől 
egészen eltekintve valósággal komikus benyomást tesznek 
a birói Ítéletek vergődései e téren, amidőn élesen elhatá-
rolják a kereskedelmi törvény alkalmazhatóságát és a 
oodexet becsapják, mihelyt kisül, hogy ingatlan forog 
szóban. 

Ep ezért a következő ügyleteket kellene a kereskedelmi 
ügyletek közé felvenni: 

a) m ingatlanokkal űzött speculatió-ügyleteket, külö-
nítsen, ha kereskedő által köttetnek; 

b) az ingatlanok eladására, vételére vagy bérbeadá-
sára vonatkozó közvetítési ügyletek; 

c) az ingatlanok bérletére vagy haszonbérletére vo-
natkozó ügyletek: 

d) az ingatlanok vétele vagy bérlete kereskedelmi 
üzlet czéljaira. 

Természetes kapcsolatban áll ezzel a kereskedelmi 
ügyletek meghatározása és igy azon rendszer feletti ha-
tározás, melyet a német törvény és utána a mi kereske-
delmi törvényünk is követ. Ezen rendszer ugyanis, mely 
a kereskedelmi ügyletek tekintetében, majd kizárólag ob-
jectiv, majd pedig túlságosan subjectiv ismérvekhez köti 
a kereskedelmi ügylet fogalmát, sokféle'megtámadtatások-
nak volt kitéve. Egyelőre azonban, mivel teljesen kielé-
gítő tárgyi ismérveket felállítani, mindaddig nem sikerült 
és mivel az összefüggésben nem a kereskedelmi törvény 
egész mivoltának reformálásával az objectiv ügyleteknek 
kibővítése képezi a modern forgalom követelményei kielé-
gítésének egyetlen elfogadható módját. 

Ezen szempontból javasolják, hogy az objectiv keres-
kedelmi ügyletek közé felvétessenek: a kézmiveselc eladási 
ügyletei, személyek és javak szállítása folyókon, csator-
nákon és belvizeken, a kölcsönös biztosítás, valamely ke-
reskedelmi vállalat eladása és átvétele, a tőzsdén, kötött 
ügyletek, a folyószámlaügyletek, a kereskedelmi ügyletek 
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közvetítését, könnyítését, vagy biztosítását czélzó ügyletek, 
H kölcsönügyletek, a váltón és kereskedelmi utalványon 
¡1 lapuló ügyletek és végre a eheek és warra,nt ügyletek. 

Ezen ügyletek - között vannak azonban olyanok is, 
melyeket, a legújabb kereskedelmi forgalom hozott fel-
színre és melyeknek a rendszerbe való iktatásával foglal-
kozik — elég kevés "sikerrel — a tudomány. A külföldi 
törvényhozások egyik-másikát már törvények utján szabá-
lyozták, nagyrészben azonban módfeletti ingadozások tár-
gyát képezik és a bíróságok, ha ilyen ügylet eléjök kerül, 
nem igen tudják, hogy mit kezdjenek velők. Utalok csak 
á eheek- és elearing-forgalommal összefüggő egyes ügy-
letekre. E g y későbbi részben rátérek a külföld ez irány-
ban való törekvéseinek ismertetésére. 

Igaz, a mostani reaetionarius irány nem igen ked-
vező' a, kereskedelmi jog ezen liberális alkotás reformá-
lására. Láttuk csak nemrég az osztrák revisió alkalmával, 
hogy a, középkor árnyai fenyegetik homályukkal a, keres-
kedelmi törvényt. Czéhrendszer, képesítés kimutatása, az 
iparos védelmének örve alatt a, szabad verseny és szabad 
forgalom megakadályozása képezik, a reform sehlagwort-
jait. Ily viszonyok között, a kereskedelmi törvény szabad-
elvű intézményeinek kibővítéséről vagy pláne az általá-
nos magánjog kötelmi jogi részébe való belevonásáról szó 
sem lehet. 

Érjük be hát a revisióval. 
Áttérve már most a törvény egyes rendelkezéseire, 

általánosságban azon óhajnak adatott kifejezés, hogy a 
kereskedelmi törvény kivétel nélkül alkalmaztassák azon 
esetekben, melyek csak az egyik félre nézve is kereske-
delmi ügyletet képeznek. Indokolják ezen kívánságot, 
azzal, hogy a kereskedőn sérelem ejtetik, amidőn ügyle-
teire a magánjogot alkalmazzák a vele szerződő félre való 
tekintettel — bár erre a nem kereskedő azzal felelhet, 
ugyanoly joggal, hogy rajta esik sérelem, ha ügyleteire 
— bár ő nem kereskedő — a kereskedelmi jogot alkal-
ma,zzák. Ugy hiszem, e tekintetben a törvény eltalálta a 
helyes középutat. (264. §.) 

Ezen kívánalommal összefügg mindjárt a 268. §., 
mely a kereskedővel szerződők egyetemleges kötelezettsé-
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gét. csak az esetben állapítja meg, lia az ügylet részük-
ről kereskedelmi ügyletet képez. A 268. § rendelkezése 
rendkívül fontos elvet tartalmaz; felmenti ugyanis a 
kereskedőt annak kutatása alól, liogy a vele szerződi! 
kereskedők között némi részesedés, arány forog fenn és 
egyszerűen egyetemleges kötelezettséget állapit meg. Minő 
ferde helyzetbe jut azonban a kereskedő, aki nem keres-
kedőkkel szerződik, pl. ha birtokos-társaktól gabonát vásá-
rol. Ezen esetre a 2G8. § nem vonatkozik és per esetén 
természetesen a legkülönbözőbb kifogások fognak felperes 
keresete elé gördülni. 

Én a szakaszt ennek következtében igy tartanám 
szövegezendőnek: „Kis oly ügylet által, mely csak az 
egyik szerződő fél részéről is kereskedelmi ügyletet 
képez . . . 

A kötbérről szóló 273. § amúgy is hézagos szöve-
gezésére való tekintettel, meg kellene jegyezni a 272. 
§-nál, hogy általa a 273. §. rendelkezései nem érintetnek. 

A 273. §. ezen rendelkezése: „A kötbér kikötése 
kétség esetében nem zárja ki az igényt a kötbér összegét 
meghaladó kártérítéshez'' sok vitára adott alkalmat. 

Hogyan értelmezendők és mire vonatkoznak ezen 
szavak: „kétség esetében" ? Véleményem szerint kétség itt 
csupán a felek szerződési akaratára nézve merülhet fel, 
vagyis más szóval — miután a törvény azon elvet sta-
tuálta, hogy a kötbér kikötése nem fosztja meg a hite-
lezőt a kötbért meghaladó kár megtérítésére való igényé-
től, kétség csak akkor nem forogna fenn, ha a felek határo-
zottan kikötötték volna, hogy a törvény% rendelkezése ne alkai-
maztassék, vagyis ne lehessen a kötbért meghaladó kárt köve-
telni. Minden más esetben kétség forogna fenn a felek aka-
ratára nézve, azaz a törvény rendelkezése alkalmaztatik. Látjuk 
már ezekből is, hogy a törvényhozó épenséggel nem 
fejezte ki azt, amire tulajdonképen gondolt. 

Kitűnik ez a 273. § történetéből is. 
A törvényjavaslatban csupán kötbérről volt szó, de 

nem az azt meghaladó kárról is. 
A budapesti kereskedelmi kamara javasolta most már 

a német törvény 284. § 3. bekezdésének felvételét (Die 
Verabredurig einer Konventionalstrafe scliliesst ím Zweifel 



1 3 

elén Ansprucli auf einen den Betrag derselben übersteí-
gentlen Sehadenersatz nicht aus) és ezen javaslatát azzal 
indokolta, liogy megtörténhetik, miszerint a szenvedett kár 
meghaladja a megállapított kötbért és az esetben ellen-
kező kikötés hiányában a, károsított érdekében fekhetik, 
hogy a kötbér helyett a kár megtérítését követelhesse. 

Ezen indítvány alapján került a 273. § 2. bekezdése 
a törvénybe és ennek indokolása alapján kell a törvény 
értelmét meghatározni. 

Miután ezen indítvány alapján került ezen 2. bekez-
dés a törvénybe, ennek indokolása a törvény értelmezé-
sénél döntő befolyással bír. 

Ezen indokolás pedig teljesen megfelel annak, a mit 
a „kétség esetén" jelentéséről mondottam; mert abban 
határozottan az mondatik, hogy az indítvány inteutiója 
nem volt más, mint biztosítani az érdekelt feleknek azon 
jogot, hogy minden esetben követelhessék a kötbért meg-
haladó kár megtérítését, ha ezek ellenkező megállapo-
dásra nem jutottak, azaz a jogukról le nem mondottak, 
mert csak azon esetben nem forogna fenn kétség és ez esetben 
nem volna alkalmazható ezen 2. bekezdés. 

Ezen kételyek fenn nem forognának, ha a törvény-
hozó csak akármily csekély utalással is, megmondotta 
volna, hogy mily kétség esetére vonatkozik a 2. bekez-
dés. így tehát azt kell javasolnom, hogy ezen zavaró 
szók „kétség esetében" kihagyassanak és a 2-ik bekezdés 
így szövegeztessék: 

..A kötbér kikötése nem zárja ki az igényt a kötbér-
összegét meghaladó kártérítéshez, a mennyiben a felek 
az ellenkezőben nem állapodtak meg-." 

Ennek ellenében fel lehetne hozni, hogy oly esetben, 
midőn a felek a kötbért meghaladó összeg tekintetében 
nem határoztak, tényleg mégis kétség merülne fel e kár 
dolgában és ekkor a töryény nem adná meg a bírónak 
az irányt, melyet az ily kétes esetekben követnie kell-
jen, de sőt a bíró azon általános elv alapján „in dubio 
mitius" a törvény intentiója ellenezi a kártérítésre köte-
lezett javára volna kénytelen határozni. 

Erre azt felelem, hogy a törvény ezen második be-
kezdésben világosan megmondta, hogy minő jogi termé-

4 
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szettel és minő jogkövetkezményekkel akarta a kötbért 
felruházni, hogy alatta azon összeget érti. melyben meg-
állapíttatik azon interessét, mely a szerződés -teljesítéséhez 
fűződik, hogy ne legyenek kénytelenek az elmaradt hasz-
not külön bizonyítani. De a törvény nem akarván a 
szerződési szabadságot sem korlátozni, megengedi termé-
szetesen, hogy a félek abban állapodhassanak meg, mi-
szerint a kötbéren felül egyéb kár megtérítését követel-
hetni jogukban ne álljon; másrészt meg, ha ilyen meg-
állapodás létre nem jött és a károsított fél a kötbért 
meghaladó kárát követeli és azt igazolni tudja, utasítani 
akarta a bírót, hogy a kötbér kikötése ezen kár megíté-
lésénél nem áll útjában. 

Szükségesnek tartottam ezen fontos kötbérszaka,szszal 
bővebben foglalkozni, mert kell, hogy a törvényben leg-
alább azon főkérdés legyen világosan szabályozva, hogy 
minő jogkövetkezménye van a kötbér kikötésénél, annyi-
val inkább, mert törvényünk megoldja, ezen szakasz 8. 
bekezdésében azon controvers kérdést, hogy a kötbér a 
szerződés teljesítéséhez eumulativ vagy alternatív viszony-
ban áll-e, míg a német, törvény ezen kérdést nyitva 
hagyja. 

Az első bekezdésben e szók helyett „kétség esetében" 
ezen mondatot ajánlanám a végéhez toldani „kivéve, ha 
a felek az ellenkezőben állapodtak meg". 

A 275. §-ban mindenekelőtt nagyobb szavatosság 
kedvéért a, szakasz végső mondatát így szeretném szöve-
gezendőnek: „ha a szerződés teljesítése a késedelem da-
czára fentartás nélkül elfogadtatott". 

Meg volnának toldandók az ezen szakaszban felho-
zott esetek, melyekben a kötbér nem követelhető, a furee 
majeure esetével, a vétlen baleset ugyanis nem fedezi az 
erőhatalom esetét. 

És miután az volna az első eset, midőn a törvénv 
erőhatalommal, a sokat zaklatott vis major-ral foglalkoz-
nék, igen nagy hálára kötelezné a törvényhozó ugy a, 
jogszolgáltatókat, mint a jogkeresőket, ha legalább a, 
maga szempontjából a keresk. forgalomra való tekintettel 
lefektetné a törvényben azon irányadó elveket, melyek 
a vis major felismerése és elbírálása tekintetében irány-
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mlókul szolgáljanak. Tudjuk valamennyien, hogy egész 
könyvtárakat irtalc már a vis majorról és ma már a kü-
lönböző elméletek és vélemények tömkelege valóságos 
vis majort képez az e kérdésben való eligazodásra 
nézve. 

A német bír. törvényszék egyik Ítéletében a vis ma-
jor tekiutében, oly világos, velős és találó elvek foglal-
tatnak, hogy azokat minden törvénykönyvbe fel kellene 
venni: 

„Erőhatalom alatt oly esemény értetik, melynek be-
következte és káros hatása, a körülményekhez képest meg-
kívánt elővigyázat és oly intézkedések .által, melyek az 
elérendő eredmény nyel okszerű összefüggésben vannak, el-
hárítható nem volt. Aki vis majorra hivatkozik,, tartozik 
mindenekelőtt azon eseményt beigazolni, a mely a Icárt. 
okozta és melyet ő erőhatalomnak qualifikál. Ki. van tehát 
zárva ezen hivatkozás, ha a károsítás vagy elvesztés oka 
nincs felderítve. De legkevésbbé sem lehet erre hivatkozni, 
ha fel lehet tenni, hogy a kár oly okból származott, 
mely külsőleg nem jelentkezik az erőhatalom kifolyása,-
.képen." 

Fontosnak tartom ezen meghatározást azért, mert 
helyesen, utal arra, hogy a vis majorból folyó jogviszo-
nyok elbírálásánál nem elégséges az oly eseményre való 
hivatkozás, mely absokite véve nem emberi befolyás 
folytán keletkezett; és azt minden további vizsgálódás 
nélkül erőhatalomnak declarální helytelen, szükséges még 
azonkívül, hogy ezen esemény okszerű, rationalis össze-
függésben legyen a hozzáfűzött jogkövetkezményekkel 
együtt. í g y pl. ugyanezen totörvényszék nem mondta vis 
majornak a következő esetet: Felperes körülbelül 12 év 
óta az alperes vasútnál van alkalmazva; július 25-én egy 
vasúti vonat összeállításánál volt, elfoglalva. Ekkor egy 
elrobogó mozdonyról kőszénpor ment a szemébe, ez 
gyuladást okozott, melynek következtében megvakult. A 
vasút vis majorral védekezett, mert rendes körülmények 
között ily nagy mennyiségű szénpor nem szokott a moz-
donyból kiömleni. A ©törvényszék a. védekezést nem 
fogadta el, mert habár a vasúti kezelésen bellii történt, 
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ezen esemény el nem hárítható és objeetive vis major, 
mégis az esemény minősége olyan, mely a rendes vasúti 
kezelésben előfordulhat, melyre el kell vasútnak készülve 
lennie és mely a vasúti kezeléssel okszerű összefüggés-
ben van." 

(Folytatása következik.) 

T Ö R V É N Y K E Z É S 

A több évre kötött biztosítási szerződésnek a biztosított részé-
ről történt felbontása esetén a biztosító a k. t. 486. §. 2. 
pontja alapján kár ezimén követelheti azon összeget, melyet a 
biztosítottnak a több évre kötött biztosításra való tekintettel 

elengedett, 
A temesvári kir. jbság í té l t : Alperes köteles a kereseti 28 

frt Ifi kr. tökét, ennek 1881). évi október 22-től járó 6 % kama-
tait felperesnek S nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett, 
megfizetni. 

Indokok: Alperes nem tagadja, h o g y épületeit és gazda-
sági felszerelvényeit 18SS. évi szeptember 21-től kezdődöleg 10 
évre felperes intézetnél biztosította, és h o g y ezen szerződést 
1890. évi szeptember 21-től kezdődő hatálylyal egyoldalulag 
felbontotta, kéri azonban felperest keresetével a keresk. törvény 
505. §. 8. pontjára alapított kifogása alapján elutasítani. 

A keresk. törvény 486. §. második bekezdése szerint azon 
esetben, ha a biztosítási szerződés meg-züntét a biztosított okzota, 
a biztositónak kártérítéssel tartozik, ennélfogva felperesnek al-
peres elleni kártérítési jogát a kereseti ügyletre nézve megálla-
pítani ós alperest a mennjóségileg és valódiságilag nem kifo-
gásolt kereseti kár megfizetésére annál is inkább marasztalni 
kellett, mert jelen esetben a biztosit, szerződés a keresk. törv/ 
4.85. §. 4. pontja alatt érintett oknál fogva vesztette hatályát s 
felperest a szóban forgó kártérítési j o g a ,486. §. második be-
kezdése alapján kétségen kívül megilleti és ezen mitsem vál-
toztat az alapszabály vitatott téves érvelés, mivel jelen esetben 
nem az alperesi, hanem a felperesileg hivatkozott §. alkalmazá-
sának esete állott be. 

A temesvári kir. itólő-tábla Í t é l t : A kir. itélő-tábla az első 
bíróság ítéletét megváltoztatja s felperest, keresetével elutasítja. 

Indokok: Alperes maga beismerte, h o g y a közte és felpe-
res biztositó-társnlat között 1888. évi szeptember 21-től 1898. 
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évi szeptember 21-ig terjedő 10 évre kötött biztosítási szerződés 
1890. évi szeptember 21-én azért vesztette hatályát, mert a visz-
szatérő időszakban kötelezett díjrészletet meg nem fizette, fel-
peresnek tehát kártérítéshez a keresk. törvény 468. §. második 
kikezdése értelmében nyilván joga van ugyan, keresetével mind-
azonáltal el volt utasítandó, mert a keresetbe vett összeg a 
szerződés megszűntéből származó kárnak nem tekinthető. Fel-
peres ugyan kár ezimén azt 20%-nyí összegben kéri megítél-
tetni, melyet alperesnek a biztosítás után a szerződésnek 10 
évig történt megkötésére való tekintettel engedélyezett. Mint-
hogy azonban a szerződő feleknek jogukban állott a biztosítási 
dijat a társulati "táblázatban foglalt díjtételektől eltérő összegben 

'megállapítani, a szerződési megállapodással szemben a két ösz-
szeg későbbi különbség tekintet nélkül azokra az indokokra, 
melyek a biztosító-társulatot- a díjtáblázattól eltérőleg kisebb 
összegű biztosítási dij elfogadására indították, a kár fogalma 
alá nem vonható s alperes mint biztosított annál a jogelvnél 
fogva, hogy a szerződési megállapodás indokai csak akkor veen-
dők tekintetbe s bírhatnak hatálylyal, ha magában a szerződés-
ben feltételként vagy kikötésképpen kifejezést nyertek, a ren-
desen alkalmazott és a kivételesen megállapított díjtételek kü-
lömbözet megtérítésére nem kötelezhető, ha csak kifejezetten 
nem vállalt kötelezettséget az iránt, hogy a kérdéses küiömbö-
zetet kártérítés fejében meg fogja felperesnek fizetni abban az 
esetben, lia a biztosítási szerződés az ő hibájából megszűnnék, 
ugy de felperes nem is állította, annál kevésbbé bizonyult, hogy 
alperes ily kötelezettséget vállalt volna. 

A kir. kúria í t é l t : A kir. táblának ítélete megváltoztafcik és 
az elsőfokú bíróság ítélete liagyatik helyben. 

Indokok: A z elsőfokú bíróságnak ítélete annak indokainál 
fogva, de főleg azért hagyatott helyben: 

mert kétségtelen lévén, hogy a felek közt létrejött két 
rendbeli kárbiztositási szerződés megszűntének a díjfizetés nem 
teljesítése által egyedül alperes az okozója, és hogy ennélfogva 
a keresk. törvény 486. §-ának második bekezdése értelmében 
alperes felperesnek — a már lejárt dijakon felül — kártérítés-
sel tartozik. Kérdés tárgyát csak az képezheti, hogy felperes 
alperestől kártérítésképpen követelheti-e a kereset tárgyává tett 
azt a 20% rabattos összeget, amelyet a 10 évre kötött mindkét 
biztosítási szerződésben maghatározott alapdijtételek szerint ki-
számított biztosítási dijakból felperes alperes javára tényleg 
levonásba hozott és a mely összeg teljesen megfelel azon első 
két évre levont rabatt összegnek, mely alatt a biztositások 
tényleg hatályban fennállottak ós a mely két év alatt felperes 
a kőczkázatot tényleg viselte is? ez a kérdés pedig igenlőleg 
oldandó meg; 

mert a törvényből folyó ezen kártérítési kötelezett-
ségről, ennek mérvéről, terjedelméről a biztositási szerződésben 



egyáltalán mi intézkedés sem foglaltatván arra nézve, hogy mi 
tekintessék kárnak, az általános szempontok a.z irányadók ; ezek 
szerint pedig felperes, alperes említett ténye folytán annyiban 
mindenesetre károsodott, hogy alperestől a két évre is csak a 
'20% levonásával kapta meg a biztosításoknak már lejárt diját, 
a mi abban az esetben, ha alperes nem 10 évi időtartamra köti 
meg az ügyletet, meg nem történik, mert a '20% rabatt 
alperesnek csak a 10 évre kötött biztositások fejében engedtetett 
és okszerűen fel sem tehető, hogy ez azon esetre is engedtetett 
volna, ha alperes a biztosítási ügyleteket csupán azon két évre 
köti meg, a mely két évig azok hatályukban fennállottak. 

(Kir. kúria 1893. rnárcz. 14-én 311/92. v. sz.) 

Azon körülmény, hogy vevő a vételár fedezésére kikötött váltók 
aláíráséit megtagadta, eladót a váltóhitel természetéből folyói a g 

azon jog illeti meg, hogy követelését azonnal érvényesítse, 

A budapesti VII. ker. kir. jbság i tó l t : Fe lpe re s kerese tével el-
Titasittatik, 

Indokok: Felperes keresetét áruk vételára iránt indította, 
alperes beismerte a követelés fennállását, de időelőttinek kérte 
felperes keresetét kimondani, miután ő mindig 6 havi hitelre 
vásárolt, s ennek megfelelőleg az A) alatti 1. tételében foglalt 
,165 frtot már kifizette, mely összeggel felperes keresetét le is 
szállította. Felperes beismerte ugyan, hogy a vásárlás hitelre 
történt, de azt állitá, hogy nem nyílt hitelre, hanem ellenérté-
kül alperes ama váltót lett volna köteles elfogadni, melyet fel-
peres hozzá küldött. De, tekintve, hogy nem igazolta felperes, 
hogy alperes megtagadta volna a váltó aláírását s továbbá nem 
tagadta, hogy megbízottja, ki a váltót alpereshez vitte, alperes 
ajánlatát meghallgatva egyszerűen eltávozott, a mint azt alperes 
állította, tekintve továbbá, hogy ezen körülmények folytán fel-
peresnek kellett volna az állandó üzleti összeköttetésnél fogva 
a váltó aláírására alperest újból felhívni s kijelenteni, hogy al-
peres ajánlatát el nem fogadja s a váltó aláírását kívánja, en-
nélfogva felperesnek még nem volt joga 1890. évi október 13-án 
perelni s ezért keresete mint időelőtti volt elutasítandó. 

A budapesti kir. tábla i tél t : A kir. ítélőtábla az első bíróság 
ítéletét megváltoztatja, felperes kereseti követelését már most 
érvényesíthetőnek kimondja s az első bíróságot utasítja, hogy 
jelen ítélet jogerőre emelkedése után hozzon a per érclemére 
vonatkozó uj ítéletet. 

Indokok: Alperes saját előadása szériát felperesnél hat 
havi váltóhitelre, nem pedig nyilt hitelre vásárolt. Minthogy 
pedig a váltóhitel fogalmából önkényt következik, hogy az adós-
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"nak engedélyezett fizetési határidő attól a feltételtől függ, hogy 
az adós a hitelezőnek az engedélyezett fizetési határidőnek meg-
felelő lejárati váltót adjon, ennélfogva kétségtelen, hogy az 
emiitett feltétel nem teljesítése esetében a hitelező jogosítva 
van követelését, a mennyiben az a törvény értelmében külön-
ben lejárt, tekintet nélkül a feltételesen engedett fizetési hala-
dókra azonnal érvényesíteni. Tekintve már most, hogy a K . T. 
845. §-a szerint a vételár, más megállapodás v a g y kereskedelmi 
szokás nem létében az áru átadásakor fizetendő, tekintve, hogy 
alperes maga is beismeri, hogy azok az áruk, melyeknek vétel-
árát felperes keresetében követeli, a kereset beadásakor neki 
már átadva voltak, s hogy felperes az azok vételáráról kiállí-
tott váltót neki elfogadás végett be is mutatta, de ő a váltót 
azért, mert abba a kereseti követelésen kívül még más köve-
telést is befoglaltatni kivánt, alá nem irta: tekintve, hogy al-
peres, ki maga sem vitatja azt, hogy a bemutatott váltó a lét-
rejött megállapodásnak bármely tekintetben nem felelt volna 
meg, annak aláírását attól függővé tenni, hogy abba más köve-
telés is foglaltassák, jogosítva nem volt, felperes pedig, ki a 
váltó bemutatásával a maga részéről kötelezettségének megfelelt, 
többé arra vájjon az alperes által kivánt ós felperes küldönczé-
vel közölt feltételt elfogadja-e vag}' sem, nyilatkozni nem tar-
tozott, hanem alperes ellen, ki a váltó feltétlen aláírását meg-
tagadta s ekként a vételárról felperesnek váltót nem adva a 
hitelezés feltételét nem teljesítette, követelését lejártnak tekin-
teni' s azt per utján érvényesíteni jogosítva lett, keresete tehát 
nem időelőtti. 

A z első bíróság ítéletének megváltoztatásával a kereseti 
követelést már most érvényesíthetőnek kimondani s ennek kö-
vetkeztében az első biróságot, mely a köresetet érdemileg el 
nem bírálta hanem felperest azzal csak időelöttíség okából uta-
sította el, a per érdemében törvényszerű ítélet hozatalára uta-
sítani kellett. 

A kir. kúria Í té l t : A budapesti kir. ítélő táblának ítélete 
az abban felhozott indokból, heiyenhagyatik. 

(Kir. kúra 1893. márcz. 14. 248/98. Y . sz.) 

Azon ígéret, (Gotthelf) hogy az igérettevő a neki egyezség Heg 
elengedett követelést meg fogja fizetni, ha Isten megsegíti, nem 

bír jogalkotó hatálylyal. 

A trencsónyi kir. t rvszék ítélt: Felperes keresetével eluta-
sittatik. 

Indokok : Felperes keresetében előadja, hogy alperes üzleti 
összeköttetésekből kifolyólag 1300 frttal adósa volt, 1874. év-
ben alperes rossz anyagi viszonyok közé kerülvén, felperes tőle 
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1300 frt követelésének teljes kielégítéséül 50%-ot, azaz 650 
irtot elfogadott. Ezen kiegyezés után bizonyos idő mulya al-
peres felpereshez jővén, megígérte, hogy mivel a felperessel 
történt egyesség a többi hitelezőkkel való kiegyezést előmoz-
dította, ha az Isten megsegíti, az elengedett 650 frtot meg-
fogja íizetni. 

Minthogy pedig alperes azóta meggazdagodott és tekinté-
lyes kereskedő hírében áll, a feltétel, melyhez igéretét kötötte 
tehát beállott, de alperes vonakodik igéretét teljesíteni, kéri 
felperes, miszerint alperes a 650 frt töke s ennek a kereset be-
adásától számítandó 6 % kamatja megfizetésére köteleztessék. 

Tekintve már most azt, hogy felperes saját beismerése 
szerint is a C) alatti váltón alapuló 1300 frt tartozás alperes 
által az 1874, óv folyamán 650 írttal teljesen törlesztetett anél-
kül, hogy ugyanakkor a még hátralékos követelés iránti jogát 
felperes fentartotta, vagy alperes annak későbbi megfizetésére 
nézve kötelezettséget vállalt volna, kereseti követelését tehát 
pusztán alperesnek évekkel később önként tett azon Ígéretére, 
miszerint ha az Isten megsegíti, az elengedett 650 frtot „hálá-
ból" m e g f o g j a fizetni, alapítja; 

tekintve, hogy alperesnek ezen nyilatkozata mint teljesen 
egyoldalú ígéret a fizetésre jogilag kötelezettséget nem képez, 
mert a peres felek között ezen igéret folytán, habár azt fel-
peres szívesen elfogadta is, alperes tetszésétől függvén ígéretét 
teljesíteni vagy nem teljesíteni, szerződés vagy jogügyletet nem 
képezhetett: ha félperes alperes tagadásával szemben be is 
bizonyította volna, hogy T. Kálmán alperessel nem saját sze-
mélyében, hanem a felperesi czég nevében állott üzleti össze-
köttetésben, hogy a G) alattin alapuló követelés a czéget és 
nem T. Kálmánt, illette, hogy alperes az elengedett 650 írtnak 
megfizetését a felperesi czégnek ígérte s végre, hogy alperes 
tett ígérete után olyan kedvező anyagi viszonyok közé került, 
melyek ígéretének beváltását anyagi helyzetének lényegesebb 
érintése nélkül megengedik: 

felperes minden jogi alapot nélkülöző' keresetével feltétle-
nül elutasítandó volt. 

A pozsonyi kir. tábla ítélt: A kir. tábla az első bíróságnak 
ítéletét helybenhagyja indokainál fogva. 

A kir. kúria ítélt: A másod bíróság ítélete a benne felho-
zott és az első bíróság ítéletéből elfogadott indokokból hely-
benhagyatik annyival inkább: 

mert az alperes által az időpontnak közelebbi meghatáro-
zása nélkül tettnek állított feltételes igéret komoly és határo-
zott fizetési szándékkal történtnek nem tekinthető; ez az állító-
lagos igéret tehát még abban az esetben sem állapíthatna, meg 
jogi kötelezettséget, ha annak megtörténte bizonyittatnék is. 

(Kir. kúria 1893. márcz, 15. 733/92. V. sz.) 
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B I Z T O S Í T Á S I S Z E M L E . 

Állami felügyelet. 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy az államnak joga és 

kötelessége van hozzá, hogy az ipari és az ehhez hasonló vál-
lalatokat, polgárainak javára, ellenőrizze. Ez a czél kiszabja 
azután az ellenőrzés mértékét és nem szabad annak gondnok-
sággá avagy boszantó beavatkozássá válnia. 

A biztosítási intézmények állami felügyeletét még az a 
körülmény is erősen követeli, hogy maga a biztosítás megerő-
södjék, hogy fejlődését, visszaélések és csalárd ügykezelés meg 
ne bénítsák. Mert a biztosítási ügy mivoltában benne van, hogy 
nem lehet mindenkire nézve megengedett, hogy biztosító üzle-
tet szerezzen. Bár — mellékesen akarom megjegyezni, — 
én a közönség veszedelmét nem abban látom, ha szédelgő biz-
tosító intézetek alapításának lehetősége van megakadályozva, 
hanem abban, hogy a biztositandók értelmetlensége kizsákmá-
nyolásnak van kitéve. És ugy látszik, hogy a törvény sok 
helyütt ezt az álláspontot igazolja; amennyiben a biztosító inté-
zetek ügykörére vonatkozó intézkedéseiben nem nyúl olyan 
messzire, a hol a forgalom, szabadságának megakadályozása 
kezdődik, hanem megelégszik bizonyos követelményekkel, a 
melyeknek eleget téve a biztosító intézetek megkezdhetik mű-
ködésűket. 

Yannak azonban államok, a melyekben a biztosító intéze-
tek működésének megkezdhetésén kívül az üzleti forgalom és 
üzleti kezelés is szigorú felügyelet alá van helyezve. Erős túl-
lépése ez ama jogkörnek, a melynek betöltésére az állam, pol-
gárainak érdekében kötelezve van, de rendesen azzal szokták 
igazolni, hogy a biztosítás technikájának és a számításoknak 
ismeretlen volta sokaknál akadályul szolgál helyes Ítélet alko-
tásában a biztosító intézet jósága és biztossága íe lől és igy az 
államnak kötelessége, hogy az ilyeneknek segítségére legyen,^ a 
mit csak ugy tehet, hogy a biztosító intézetek megalapítás! 
lehetőségén kívül még az üzleti becslést is ellenőrzi. A n ugyan 
részemről azt hiszem, hogy az állam nem képes ez utóbbi vál-
lalkozásának eleget tenni; mert a hol a biztosító intézetek el-
tértek a szoliditás útjáról, ott az állami ellenőrzés sem volt ké-
pes őket abban megakadályozni ós még kevósbbe volt módjá-
ban a szomorú következményeket oly módon megapasztani, hogy 
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az áldozatra kényszeritettek kárvallásai megtérültek volna. A 
ki tudatosan tér le a helyes útról, az rendesen _ tudja azt is, 
hogy a látszatot őrizze és a bürokratikus formáknak eleget 
tegyen. 

De van a dolognak egy másik következménye is. A z által, 
hogy az államok nemcsak az alapitási lehetőséget szabják meg, 
hanem az állandó ellenőrzést is gyakorolják, könnyen azt a 
következtetést is vonhatni, hogy bizonyos garancziát is vállal 
az intézetért, a melyeknek bizonyára jobbaknak is kell lenniök, 
mint azoknak, a melyek kezelését az állam nem vizsgáltatja 
meg. És igyen az állami ellenőrzésnek nemcsak hogy haszna 
nincsen, de határozott hátránya is van, amennyiben a biztosí-
tottat arra csábítja, hogy mások éberségére bízza magát, ahe-
lyett, hogy a tulajdon szemei volnának nyitva. 

Mindezek elmondását önkénytelenné tette az a porosz 
miniszteri rendelet, a mely az 1891. óta érvényben levő, az 
életbiztosító társaságok közleményeire vonatkozó határ ozmánju-
kat megváltoztatta. Ezt a miniszteri rendeletet nagy szimpátiá-
vá! fogadta a sajtó és fogadták az érdekelt körök is. Még a 
német életbizt.ositó-társaságok egylete is elfogadta elvi alapul a 
miniszteri rendeletben elmondottakat. Es való igaz, hogy egyes 
apróbb eltéréseket kivéve a szóban levő miniszteri rendelet 
olybá tekinthető, a mely végre is helyes útját mutatja az ál-
lami' felügyeletnek, azt az utat tudniillik, a melyen haladva 
nem az állam maga lesz a vizsgáló ós nem fog az állam mások-
ért, gondolkodni, hanem módját fogja ejteni, hogy a gondol-
kodásra serkentő és azt tápláló anyag az érdekeltek kezébe 
kerüljön. Mert az kétségbevonhatatlan, hogy az egyetlen helyes 
mód e téren a lehető legnagyobb nyilvánosság. A ki a maga 
körében elmulasztja vagy elhanyagolja a birálgatást ós a vizs-
gálatot, az magára vessen mindent a mulasztásért. A ki pedig 
nincsen abban a helyzetben, hogy a kezébe adott adatok alap-
ján helyes ítéletet formáljon, azon segíteni lehetetlen. 

Uj és határozottan javulást mutató intézkedés a jelzett 
rendeletben, hogy a tüzbiztositó társaságok ép ugy kötolezvék 
nyilvános számadást közölni, mint az életbiztosítók. 

A szóban levő miniszteri rendelet egyforma mintát ren-
delt el a mérleg és a nyereség- és veszteség számláknak. Elő-
írja az évi jelentés tartalmának lényegét ós egy mintát a jelen-
tés mellé csatolandó forgalmi kimutatás- számára. Igaz ugyan, 
hogy sok olyan dolgot is követel a rendelet, melyek statisz-
tikai szempontból érdekesek, de nem igen sokkal járulhatnak 
hozzá, hogy az ügyek helyzetének megítélését elősegítsék. 

A z előirt formulárék egyébkint kettős czélt követnek. E g y -
részről, hogy a felügyelő bizottságok tagjait ellássák mindazon 
adattal, a melyek hivatásuk teljesítésében segítségükre legyenek ; 
másrészről hogy a njdlvánosság elé terjesztendő jelentésük 



tartalmát támogassák. Es én ez utóbbi körülményt nagyon je-
lentősnek tartom; mert ha igaz is, hogy a nyilvános számadá-
sokat, sokan nem olvassák, a kik pedig olvassák nagyobbára 
nem értik, de az a kevés szakember, a ki elolvassa, már ele-
gendő világosságot, adhat az egésznek. 

(Dr. B. T.) 

A nyeremériyrészlettel járó tökebiztositás előnyei. 
E g y statisztikai összeállítás szerint, a mely ama 84 német 

biztosító társaságról került a- nyilvánosság elé, a melyek a halál 
ellen való életbiztosításaikat két osztályba sorolják és az egyikbe 
azokat osztályozzák, a melyek nyereményrószlettel kapcsolato-
sak, a másodikba azokat, a melyek nem járnak nyereményrész-
lettel, 1891-ben a tökebiztositás szaporodása mind a két csoport-
Inán 19(3,364.266 márkára rúgott. '1892-ben pedig annak a tőke-
biztositásnak a szaporodása, a mely csupán csak nyeremóny-
részszel járt kapcsolatban 210,736.257 márka volt. E két szám-
adatból az világlik ki, hogy a nyereményrészszel járó biztosítás 
1892-ben 14,371.991 márkával volt több, mint 1891-ben a nye-
reményrészszel vagy a nélkül járó tőkebiztositások teljes ösz-
szege. Es ezen eredményből azt tanulni, hogy Németországban 
általában is nagyon rohamosan gyarapodik az életbiztosítás, de 
azt is, hogy a nyereményrészszel járó biztosítás a közönség 
körében határozott rokonszenvvel, előszeretettel találkozik. 

Nincs kezünk ügyében szám szerint való kimutatása annak, 
hogy nálunk Magyarországon mennyi esik az évenkint kötött 
tőkebiztositásokból a nyereményrészlettel vagy anélkül járó biz-
tosítási csoportba; de azt hisszük, hogy nem tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy a viszony itt más, mint Németországban és nálunk 
az egyik és a másik csoport között lényeges különbség aligha 
lesz és ha lesz, akkor bizonyára a nyereményrészlet nélkül járó 
biztosítás lesz elsőségben. Mivel pedig a nyereményrószlettel 
járó biztosítás a biztositónak minden körülmények között több 
előnyt biztosit, mint az' egyszerű tökebiztositás, nem lehet egé-
szen alaptalan annak kutatása, hogy a nyereményrészlettel járó 
biztosítás nálunk nem örvend olyan mértékben közkedveltség-
nek. mint Németországban. 

Ha mélyebben, erkölcsi és anyagi oldalait kutatjuk a-do-
lognak. majdnem önkénytelenül abban kell keresnünk és csak 
abban lehet találnunk is okát, hogy nálunk a gazdasági- és 
kereseti viszonyok egészen mások, mondjuk ki, hogy sokkal 
kedvezőtlenebbek, mint Németországban. A z egész vi lág arra 
van kényszerítve, hogy takarékoskodjék, de főleg arra van 
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utalva az a néposztály, a melyből a biztosítók legnagyobb része 
kikerül. Ezek pedig, tudva lévő dolog, nem azok, a kik nagy 
bőségben élnek, hanem épen azok, a kiknek minden garast 
számvetéssel szabad elköltenie. Minden kiadást szükségképen 
ugy kell redukálniok, a mint csak lehet; mivel pedig a nyere-
ményrészlettel kapcsolatos tőkebiztositás az első pillanatra a 
kötvény megdrágulását jelenti, habár a jövőben épen ellenke-
zőleg formálódik az állapot, a biztosító nem. igen kap a nyere-
ményrészlettel járó drágább kötvény után. 

E g y másik oka a nyereményrészlettel kapcsolatos töke-
biztosítás gyengén való kultiválásának az a bizalmatlanság, a 
melylyel a közönség az ígért nyereményrészletekkel szemben 
viselkedik. Nem szoktak e kilátásba helyezett nyereményrész-
letekre általában súlyt fektetni; többé vagy kevésbbé nagyon 
problematikusnak tartják a reményt, a melyért áldozatot hozni 
senki sem. érzi magát késztetve. Végül számba kell még. venni 
azt a nagyfokú tudatlanságot is, a mely a közönség kebelében 
a biztosításról és annak egyes ágairól még manapság is uralko-
dik. Azután nagy hiba az is, hogy az ügynök csakhogy az üz-
letet megköthesse, mindenek §lőtt az alacsony diju kötvényt 
ajánlja a biztositandónak. 

Mindezek meglehetősen sajnálandó körülmények, mert két-
ségen felül álló, hogy a nyereményrészlettel járó biztosítás a 
biztosítottra sokkal elönyösebb, mivelhogy minden prosperáló 
biztosító intézetnél a biztosított nyereményrészlete mindig na-
gyobb lesz, mint a nyereményrészlettel járó vagy az anélkül 
való kötvény közötti difterenczia. Továbbá mennél szolidabb és 
mennél öregebb az intézet annál nagyobbak a nyeremények. 

A z intézetek igazgatóinak oda kellene hatni, hogy ügynö-
keik nagyobb nyomatékkal kínálják a nyereménynye.l járó köt-
vényeket és a közönséget részletesen tájékozzák a tőkebiztosi-
tás ezen fajának előnyeire. b—i p—/. 

A berlini Viktória vasúti javak szál l í tását biztosító kötvénye. 
Sok panasz hallatszott fel évek során át ama nehézségek 
ellen, a melyeket a szállítmányok biztosítása körül, a teherszál-
lítmányokat biztosító német társaságok támasztottak. E pana-
szok. kapcsán több ízben hangzott fel annak óhajtása, hogy a 
szállitmányosok és a biztosítók közös munkában szerkesszenek 
egy kötvényt, a mely a megváltozott forgalmi viszonyoknak 
megfeleljen. Már 1879-ben mozgatták ez eszmét a német szál-
litmányosok, a kiknek körében akkor leghangosabban azt a 
tervet pártolták, hogy maguk a szállitmányosok csináljanak egy 
biztosító intézetet; de a résztvevők olyan szórványosan jelent-
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keztek, hogy a kívánt töke nem került ki. E mozgalom hatása, 
alatt • szerkesztett egy teherszállítmányok biztosítását szorgalmazó 
német biztositó-társaság, 1884-ben egy kötvényt, a melyet a 
német szállítmányosok egyesülete egy jobb hiján elfogadott és 
ajánlt is tagjainak, de a tagok nem igen vették igénybe. 

Ujabban a berlini Viktória foglalkozott a teherszállítmá-
nyok biztosításának kérdésével és a szállitmányosok köréből ki-
szivárgó hangok után itélve, ugy látszik több szerencsével, mint 
kollégái, a melyek egyébként is e téren, a Viktóriával szemben 
tanitványszámba mennek, mivel a biztosítás ezen ágát tulajdon-
képen a Viktória kezdeményezte 1853-ban. A Viktória bizto-
sítási kötvényét szintén a német szállítók egyesületének társa-
ságában szerkesztette és a folyó év elején léptette életbe. 'E 
kötvényben (átlag-kötvény) kifejezésre jutnak a fejlődött forga-
lom követelményei és nincsenek többé halomszámra összehordva 
azok a „külön föltételek" meg „pótlék határozmányok", a me-
lyek a forgalomban levő kötvények áttekinthetőségét lehetet-
lenné tették. 

A Viktória uj kötvénye átlag-kötvény ós a napi szállít-
mányok maximumára szól, ellentétben az eddigien forgalomban 
levő kötvényekkel, a melyek szintén átlag-kötvények voltak 
ugyan, de a napi fon/alom maximumára vonatkoztak. Nagyon 
szembeötlő előnye az uj kötvénynek a régiek fölött az, hogyr a 
biztosított sohasem kerül abba a helyzetbe, hogy mint önbiztOr 
sitó a kár megtérítéséhez valamivel hozzájáruljon, mert á szál-
lítmányok mind addig élvezik a biztosítást, a míg rendeltetésük 
helyére nem érnek, tekintet nélkül arra, hogy 6 nap vagy 6 
hétig vannak uton. > 

A szóban levő kötvény nevezetesebb pontjait a követke-
zőkben ismertetjük. • 

A. németországi vasutak forgalmi szabályzata értelmében 
fel vannak ez utóbbiak mentve a kár megtérítésének kötele-
zettsége alól, ha a kárt magasabb rendű hatalom beavatkozása 
okozta v a g y pedig lia a kár a rendelkezési joggal bíró hibája 
folytán támadt. E határoz-mányra vonatkozólag a Viktória köt-
vényének 1. §-a azt mondja, hogy a biztositó-társaság megtérít 
minden a szállítás folyamán támadt veszteséget és kárt, bele-
értve azokat a károkat is, a melyek magasabb rendű hatalom 
beavatkozása folytán támadtak és nem véve k i még azokat .sem, 
a melyek a. biztosított tulajdon alkalmazottainak hibája folytán tá-
madtak avagy az áruk együvé rakodásából származtak. Csupán azt-
a lopást nem téríti meg a Viktória, a mely a biztosított alkal-
mazottait terheli. Kiterjeszti az 1. §. a biztosítás hatályosságát 
azon veszélyekre is, a melyek megtérítésére . a biztosított, mint 
szállítmányba,' mint fuvaros, illetőleg mint szállítással- foglalkozó 
vállalkozó a törvény vagy a kereskedelmi jogszokások értelmé-
ben 'kötelezhető. Ha a biztosítás keretébe' eső áruk még más-
felől is biztosítva voltak, a Viktória akkor is megtéríti a kárt,. 



ha a szóban levő másik biztosító-társaság a kár megtérítésére 
nem volt köteles. 

A kötvény 2. §-áben kimondja a Viktória, hogy a bizto-
sítást még azon esetekben is fen tartja, a melyekben a vasutak 
szavatossága a tarifa értelmében megszűnt, és érvényben levő-
nek mondja ki azon árukra is, a melyek csomagolattanul vagy 
hiányos csomagolással szállíttattak. 

A 7. §. czikkely kimerítően szól a tűzkár koczkázatról, a 
melyet a biztosító társaság a csomaggyüjtő helyeken összehal-
mozott áruk iránt elvállal. E tekintetben már kiutat, biztosit 
magának a Viktória, amennyiben csak azon kár megtérítését 
vállalja magára, a me.lyet az illető csomaggyüjtő állomásnál biz-
tosítást elvállaló tűzkárt biztosító intézet, a maga szabályzata 
értelmében nem téríthet meg. (b. p.) 

Franczia életbiztosító-társaságok. Francziaországaak négy, 
korra és vagyonra elsőrendű életbiztosító társasága nem régi-
ben az iránt intézett kérvényt a kereskedelmi miniszterhez, 
liogy engedtessék meg nekik, miszerint a dijak kiszámításánál 
eddig alapul vett magas kamatlábat 31/2%-ra leszállíthassák ós 
hogy az újkori tapasztalatok által korrigált halálozási tabellát 
alkalmazhassák. E kérvényt a miniszter szó nélkül visszaküldte 
a folyamodóknak. Hogy miért tette ezt, alig képes az ember 
önmagával elértetni. A tőkekamat folyton való apadása, a mely 
legjobban mutatkozik a franczia járadék és más biztos befekte-
tésü papírok magas árfolyamában, már magában is elegendőnek 
kellene arra nézve lenni, hogy a miniszter megadja, a mit a 
kérvényezők kivánnak. De még jobban igazolja a kervényezők 
kérelmének alapos voltát az a tapasztalás, a melyet maga az 
állam is szerzett, A rokkantak állami biztositója kezdetben 5%,, 
később éVgVo-ot vett alapul a díjtételek megállapításakor, de 
mind a két esetben olyan veszteségek érték, hogy 1886-ban 
alapszabály szerint azt kellett megállapítani, hogy a kiszámítás 
alapjául szolgáló kamatlábat a piaczi kamatlábhoz fogja min-
denkorra arányitani, Ezt a határozatot követve állapították meg 
a folyó évre a 3 7 a 0 / o - o t , ugyanazt a kamatlábat, a melyet a 
társaságok is kérnek. Az 1886-bau hozott törvény az életjáradé-
kok megállapítására egy uj halandósági táblázatot helyezett ki-
látásba, a mennyiben elrendelte, hogy Deparcieux-nek kutatásai 
a halandósági tabellák megszerkesztésénél figyelembe veendők. 
Különben maga a kormány is belátta,. hogy az eddigi halálozási 
táblázat már nem felel meg a helyzetnek és az állami élet- és 
baleset elleni biztosítás fentarthatására a tartaléktőkének 100,000 
frankkal való nagyobbitását kérte; mert különben nem tehetne 
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eleget az elvállalt kötelezettségeknek. Á z a különös hát az egész 
dologban, hogy az állam a maga javára nemcsak követeli, de 
igénybe is veszi azokat a kedvezményeket, a melyeket a magán-
vállalatoknak megadni nem hajlandó. (/>.) 

Az életbiztosítási kötvény a hagyatékhoz tartozik-e? Ezen 
kérdésben katározott minap az osztrák legfelső biróság és ki-
mondotta: Ha az örökhagyó a bemutatóra szóló kötvény felett 
végrendelkezett, ez a hagyatéki leltárba felveendő. Érdekességé-
nél fogva felemiitjük az ezen Ítélet alapját képező esetet: A 
kincstári jogügyek ügyésze átiratot intézett a hagyatéki bíró-
sághoz, hogy X, hagyatékáról felvett leltárt egészíttesse ki az 
által, hogy Y. biztosító társaságnak 3000 frtról kiállított köt-
vényét a leltárba ós pedig a cselekvő vagyon közé vétesse fel. 
A z első bíróság a kórelemnek helyt nem adott, elutasító vég-
zését azzal indokolta, hogy a kötvény a bemutatóra szól, a ha-
gyatékban nem találtatott és bemutatónak, illetőleg kedvezmé-
nyezettnek nem az örökhagyó, hanem a bécsi értéktőzsdei alku-
szok grémiuma tekintendő, a melynek a biztositásí összeg ki is fizet-
tetett. A másod- és harmadbiróság a hagyatéki leltár kiegészí-
tését rendelte el azon indokolással, hogy mivel az örökhagyó 
végrendeletében a biztosítási kötvény után járó összegről intéz-
kedett ós ezt nővérének hagyományozta, kétségtelen, hogy ezen 
kötvény, illetőleg a kifizetendő összeg a hagyaték alkatrészét 
képezi. 

* 

Adalék a biztositásí ajánlatban foglalt kérdésekhez. E g y gyár-
tulajdonos baleset ellen biztosította magát és azon kérdésre, 
vájjon mint kereskedő vagy szakember (kaufmännisch oder 
technisch) mtiködik-e a gyárban, azt felelte: „Igen, mind a két-
fóleképen, amennyiben a felügyelet ezt megkívánja." Azon kér-
désre, váj jon doldogik-e a gyárban (fémáru gyár) azt felelte: 
3Sfem. Néhány nappal a biztosítási szerződés megkötése után, az 
egyik gépen valami hiba esett s az ott alkalmazott munkás 
gyors segítséget kórt, a gyártulajdonos maga sietett a hiba 
helyreigazítására, miközben egyik keze olyannyira megsérült, 
hogy hosszabb ideig munkaképi el enné vált, A biztosító társa-
ság 'vonakodott a gyártulajdonos által igényelt kárösszeget és 
napidijakat kifizetni s a dolog perre került. A perben a bizto-
sító ugy érvelt, hogy felperes a biztosítási ajánlatban tartalma-
zott bemondása ellenére akkor dolgozott a gyárban. A bíróság 
azonban a biztositót elmarasztalta, mivel a biztosítottnak fent 
emiitett munkálkodása a felügyelettel szoros összefüggésben van. 
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Az ügyvédi kar sérelme. Dr. Kállay Ármin nyitrai ügyvéd 
1889. évben a nyitrai királyi törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság utalványa alapján mint Prieszender Izidor perbeli képvi-
selője közjegyzői meghatalmazás alapján a birói letétből felvett 
21748 irt 07 krt. A k ¡utalványozási végzés ellen egyik érdekelt 
hitelező felfolyamodással élvén., a budapesti kir. tábla Prieszender 
Izidort a felvett, pénznek a letétbe való visszahelj'ezésére uta-
sította. A nyitrai kir. törvényszék azonban a záros határidő le-
teltével Dr. Kállai/ Ármin ügyvéd egész ingatlan vagyonára a birói 
zárlatot elrendelte, és a kir. tábla ennek felfolyamodása daczára 
jóváhagyta, hogy az ügyvéd vagyona zár alá vétessék, sőt ennek 
vagyonából a kielégitést is elrendelte. E miatt most az egész 
nyitrai ügyvédi kar panaszt intézett a pozsonyi ügyvédi kama-
rához, melyben kifejti, hogy az ügyvéd az általa behajtott pén-
zeket az ügyfélnek kiadni tartozik, mert különben sikkasztást 
követ el. Ha pedig a pénzt kiadja, akkor ezen praecedens után' 
azon veszélynek van kitéve, hogy a biróság a pénzt tőle köve-' 
teli vissza. A biróság eljárása az ügyvédi kar függetlenségét és 
vagyoni existentiáját sérti, mert az ügyvéd vagyoni felelőssége 
csak az ügyvédi kamara fegyelmi határozata alapján állapitható 
meg. A z eset annál nagyobb érdeklődést, kelt, mert a kérdéses 
nagy összeg behajtása által egy munkában megőszült ügyvéd 
fosztatnék meg agg korára egy emberöltőn át szerzett egész 
vagyonától. A nyitrai ügyvédi kar érintett panaszában azt kéri 
a pozsonyi ügyvédi kamarától, hogy az igazságügyminisztertői 
jogorvoslatot szerezzen ós a hazai összes ügyvédi kamarákat 
hasonló felirat megtételére keresse meg. 

A perreiulszerii bizonyítékok szerződésileg ki nem zárhatók. 
' E g y biztosító-társaság kötvényfeltételeiben azon intézkedés fog-
laltatik, hogy a tűzkár csakis a károsult könyvei által bizonyít-
ható és egy kártérítési perben az ügyfél által könyvek hiá-
nyában szolgáltatott egyéb bizonyítékokra nem reagált. A kir. 
kúria azonban ezen bizonyítékokat .elfogadta és kimondtaj hogy' 
a perrendtartás által előirt' bizonyítékok a kötvényfeltételek 
által ki nem, zárhatók. 
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I R O D A L O M . 

A könyvviteltan 16. századbeli irodalmából. A revali Nicolai-
gimnázium könyvtárában egy fölötte érdekes kötetet őriznek, a 
melynek tartalmát Balg Hugó dr. reváli professor a Z. F . B. 
áprilisi számában ismertet. A szóban levő kötet négy müvet 
tartalmaz ; ezek elseje angol nyelven van megírva és 1547-ben 
került ki a nyomdából; másodika 1549-ben német nyelven je-
lent meg ; a harmadik 1569-ben ismét német nyelven ; a negye-
dik 1588-ban lengyel nyelven. 

A kötet első müvét ismerteti Balg és egészen adja annak 
'remekül ékesített czimlapját, a melynek szövege olyan momen-
tumait világosítja meg a könyvvitel tudománya, haladásának, a 
melyekre — tudtommal — máig nem irányították még a könyve-
lök figyelmet. A szóban levő könyv czimlapjáról úgyis meg-
tudni, hogy azt idősb Sehweicker Farkas irta, a ki nürnbergi 
ember volt, de müvét Yelenczében szerezte, illetőleg fordította 
— olaszból! . , . Ezzel kapcsolatban persze az az érdekes tudni, 
hogy kinek müvét fordította, Schweieker? A z érdekes fordítás 
erre is megfelel: Juane de Paulo of Briancg müvét! Hozzá kell 
tennem nyomban (és sajnálom, hogy a Zeitschrift für Bucli-
haltung nem figyelmeztet rá), hogy Juau Pál eredeti olasz m ű -
véről a könyvviteltan történet eddigi kutatói egyszóval sem 
emlékeznek; nem tud felőle semmit sem Jagar, sem Gitti, sem 
Bonulami az ő híres és terjedelmes müvében Sulla Svogliments 
del pensiero compustico in Italia. K i volt Jüan Pál ós milyen 
érdem jut neki osztályrészül a könyvvite l első tudós művelői 
csoportjában? . . . sajnos nem tudjuk. A z elolaszosodott nürn-
bergi Schweieker személyesen ismerte és minden tekintetben 
derék, - tudós embernek vallja. Annyi azonban valószínű, hogy 
Jüan müve csak kéziratban volt meg és kinyomva nem volt. 
Sehweicker ís egy ilyen kéziratnak volt birtokában; ezt a kéz-
iratot fordította ő maga vagy más valaki németre, a németet 
(ezt tudni) maga Sehweicker francziára és valaki a fraaicziából 
angolra.. Érdekes a vándorlása egy kéziratban levő miinek, a 
melynek tartalmát csak a legutolsó keletű fordítás, az angol, 
őrizte meg. 

Juane, illetőleg Sehweicker müve 29 fejezetre oszlik és a 
kettős könyvvitel elméletén kívül a váltó mivoltát is tanítja. 

Nem "ismertetem, az egyes fejezetek tartalmát; B a l g Hugó 
dr. ismertetése kizárólag erre szorítkozik. A magam részéről 
eleget vélek tenni e folyóirat olvasóival szemben rám háramló 
kötelességnek, ha elmondom, hogy a tudomány mai. állását ille-
tőleg, az olasz eredetiből származott, angol műben semmi újra 
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sem akadni. Én inkább azt kívánnám néhány szóval megvilá-
gosítani, hogy a tudás milyen rangján állhatott Jüan, a ki — 
ugy látszik — professor ember volt ós a kiről Schweícker azt; 
mondja, hogy . . . the whi.che labored more in tlie settyng furthe 
of this science then all other before hym . . . 

Schweicker tehát Juane-t, tartja a könyvvitel tudománya 
leghivatottabb terjesztőjének. És méltán. Balg kivonatából is 
láthatni, hogy érthetőbben és világosabban adta elő tudományát, 
mint előde Pacciolo Lukács r és mint kartársai Cassanova Alcise 
(1558.) és Mauroni (1554.) És ennyiben tartom Juanet én is 
kora kitűnőségének. De ez csak az ő szerkesztői kiválóságát 
dicséri. Egyebekben ő sem jutott tovább, mint jutottak elődei. 
Juane elmondja tisztán, érthetően, világosan és rendszeresen 
mindazt, a mit tud. Pacciolo ós Mauroni müvein még nagyon 
is érezni a járatlan ut viszontagságait. Hogy Juane utánuk, ér-
tem nyomukon haladt, kétségtelen. De bizonyos, hogy Pacciolo 
nyomdokain járt; sőt, ki tudja nem volt-e tanitványa is? Mauro-
ninak kartársa vo l t ; de tudjuk, hogy Mauroni nem foglalkozott 
tanítással, mint Pacciolo és — mint Juane. 

Uj, illetőleg Juane előtt valószínűleg még senki sem irta 
meg a detail-üzlet könyvelését. Ezt az ügyet a X Y . fejezet tár-
gyal ja és meglepő okossággal utal minden mozzanatra, a melyet 
a helyes és kifogástalan könyvelés érdekében elhanyagolni nem 

.szabad. 
Kár, hogy Balg kivonata csak czim szerint emlékezik meg 

a X V I . fejezetről, a mely a nyereség- és veszteség-számlát és 
annak rendeltetését magyarázza. 

Ür. Berényi Pál. 

Weii Josef Dr. Die Geltendmickung cler Coupons clev Stcuts-
líriorítaten und das oesterreichische Kuratorengesetz. Beitrag zur 
Theorie des internationalen Privatrechts, Wien, Marz 1893. 

A z osztrák 74-iki gondnoksági törvény (Ouratorengesetz) 
9. §-ával kapcsolatban, melynek rendelkezése szerint t. i. oly 
ügyekben, a melyek adóssági kötvények birtokosaínak közös 
jogaira vonatkoznak, az egyes birtokos a maga jogát külön és 
onállólag nem, hanem csak' közös gondnok utján érvényesítheti, 
veti fel a kérdést, vájjon az u. n. államvasuti kérdésben (állam-
vasuti elsőbbségi kötvényekből származó adósságoknak osztrák 
bíróságok előtti beperlése) a külföldi ítéletek Ausztriában végre-
hajthat ók-e'? Minthogy a bírónak a delikationalis eljárásban 
felülvizsgálati joga van abban az irányban, vájjon az nem üt-
közik-e bele a tételes jog valamely prohibitiv szabályába vagy 
nem oly intézmény-e alapja, melyet a belföldi jogrendszer nem 
ismer s minthogy a gondnoksági törvény épen ilyen prohibitiv 
természetű, az ily külföldi ítéletek — tekintet nélkül arra, mely 
államban hozattak — Ausztriában végre nem hajthatók. 
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Golobiewszky, E, E. Dr. ArztMcher Üommentar zmn ünfallver-
stiehmmfsgesete am (!. Juli, 1884. Mit practischen Rathschlagen zur 
Untersuchung, Behandlung und Beurtlieilung von Unfallverletz-
ten. Section I. u. II. Berlin, L . Heymanns Yerlag 1893. 4. M. 

Szerző, ki már nagyobb munkája „A balesetbizt. szövet-
kezet fény- és árnyoldala" által is ismeretes, tapasztalatait ezen 
a balesetbiztosítással kapcsolatos orvosi kérdéseknek talán egé-
szít felölelő munkában irta le. Hasznos szolgálatot tesz ezzel 
fő leg az orvosoknak, a kiknek viszonylag kevesebb baleset-be-
tegséggel van alkalmuk megismerkedni s a biztosító társaságok-
nak, melyek az orvosok nézeteit kénytelenek elhatározásaiknál 
alapul venni. Különös figyelmet érdemelnek a „baleset"-, „gyó-
gyítási elj aras", „keresetkeptelenseg", „simulatióu-rol szóló fe-
jezetek. 

* 

Dr. jur . K. Görres. Handbuch der gesammten Arbetiergmtz-
gdmiig des dmtschen ReicJws. (Freiburg in B. Herder) czimü könyv, 
mely az összes német munkásbiztositás és munkásvédelemre 
vonatkozó törvények rendszeres gyűjteményét foglalja magá-
ban, teljesen megjelent, ugy, hogy az egész anyagot rendszerbe 
hozva ós lajstromozva veszi az olvasó. 

Christiani E. Versiclwntngtyflicht und freier Unterhalt. (Berlin 
1893. H. W . Müller). Kendkivül érdekes munka. A német 
Invaliditäts und Alters Versieherungsgesetz 3. §-ának értelme-
zésével foglalkozik. E szakasz igy szól: Eine Beschäftigung, für 
welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilb im 
Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung." Azon viták és nézeteltérések ki-
egyenlítésével foglalkozik, melyek e szakasz körül felmerültek. 

A kötvények visszavásár lása ellen. (Der Polizenverfall und 
elessen Verhütung. Bécs, 1893. Kiadta „Janus" biztosító társa-
ság.) A Janus nem régiben egy jókora vastagságú füzetecskét 
tett közzé, a mely á fentebb zárójelben közölt czimet viseli és 
azt a sok bajt ós kellemetlenséget tárgyalja, a melyet a társa-
ságok kénytelenek elviselni a lejáratuk előtt esedékességre 
kényszeritett kötvények miatt. Maga a Janus keserű tapaszta-
latokat szerzett e téren; mely 1418 darab kötvényt, a melyek 
1,566.000 forint összegről szólottak, volt kénytelen, felmondás 
folytán likvidálni. E z nem épen érdektelen adathoz hozzáteszi-
a füzet azt is, hogy e nagy szám. legnagyobb részét olyan biz-
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tositások képezték, .a melyek a 8 évet. még el nem érték. A z 
elszomorító adatok felsorolása után a tanulságok levezetéséhez 
lát a füzet szerzője és mindenek fölött arra utal, hogy az üz-
letek megkötésekor nem szabadna az intézeteknek magukat 
üzleti láztól sarkaltatni avagy egészen kiszolgáltatni az ügynö-
kök fogdosásainak. Miután a füzet röviden felemlíti azokat a 
módokat, a melyek utján helyreüthetök az egyes biztositások 
megkötésénél elkövetett hibák, azt a minden gazdasági érzéket 
lábbal taposó eljárást fejtegeti, a mely szerint a befizetett dijak 
elvesztését sokan tűrik ós megkárosítják a maguk zsebén kívül 
még magát az életbiztosítást, is. Folytatólagosan azt fejtegeti a 
füzet szerzője, hogy legalább 3 évig minden biztositást fenn 
kellene tartani, mivelhogy a biztositásnak 3 évig való fentartá-
sához kötik a biztosító intézetek a kötvények visszavásárlását 
vagy pedig a biztosított töke redukczióját; tanulságos intelmek-
kel zárja be a füzet szerzője müvecskéjét, 

Az „ A N K E R " élet- és járadékbiztosító-társaság Bécsben 
márczius 29-én tartotta gróf Zichy Ödön elnöklete alatt 34-ik évi 
rendes közgyűlését. A jelentésből látható, hogy az elmúlt évben 9843 
halál- és túlélési ajánlat 25.791,858 irt tőkében és 8852 írt járadék-
ban nyújtatott be, ebből 8069 ajánlat 23.174,135 írt tőkében és 7294 
frt járadékban bonyolittatott le és igy különösen az élet--és halál-
eseti biztositások állománya a múlt évvel szemben a biztosítási tar-
tam letelte, illetve a biztosítási összeg kifizetése törlés és életeseti 
biztosításoknál, idő előtti elhalálozás következtében elesett biztositá-
sok levonása után 4956 szerződésben 17.008,672 frt tőkével és 5179 
frt járadékkal emelkedett, úgy hogv az év végével 78,876 halál- és 
túlélési biztosítás 200.858,018 frt tőke és 71,257 frt járadék, hozzá-
számítva 210 fennálló baleset kötvényt és a még fennálló 7403 köl-
csönös túlélési társulási jegyzést 12,630,448 írtjával 86,578 kötvény 
213.488,467 írttal biztosítottakat, illetve jegyzett tőkével és 71,257 
frt járadék, valamint 1.936,000, illetve 1.94*1,000 baleset biztosító 
tőke és 745 frt napi kárpótlás maradt érvényben. Az 1892. évben 
halálesetek, visszvásárlások, életeseti és járadék biztositások után a 
kedvezményezetteknek 1.212,398 irtot, a társulati tagoknak, a bizto-
sításoknak halál esetére nyereményrészszel és a túlélési biztosítások 
alapjából nyereményrészszel 681,401 frt, a kölcsönös túlélési társu-
lás alapjából 3.457,708 frt, összesen 5.351,508 frt fizettetett, a díj-
tartalék és biztosítási alap emelésére 4.952,462 frt fordíttatott. A z 
előny a biztosítottak részére abból tűnik ki, hogy a társulati tagok 
a részletken befizetett 1.752,419 irtot, 3.457,708 irtot, azaz a befize-
tések tartamához és a biztosított életkorához viszonyítva, a betétek 
kamatos kamatai 7%-ot túlélésre nyereményrészszel biztosítottaknak 
a biztosított összeget és a biztosított tőke 21.06%-át, mint nyere-
ményrészt kapták kifizetve, az elhalálozás esetére nyereményrészszel 
biztosítottaknak nyereményül az évi dij 25%-a- jutott. A társulat 
összes vagyona 45.352,336 frt. A részvényeseknek kamat és oszta-
lék ezimén 140,000 frt jutott, míg a halál esetére nyereményrészszel 
biztosítottak osztalékalapjának emelésére 50,000 frt, a rendkívüli 
tartalékok emelésére 170,000 frt fordíttatott. 
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Biztosit tűzkár ellen: épületeket, gyárakat, áruraktárakat, ingósá-
gokat, mezőgazdasági terményeket és felszereléseket. 

Biztosit jégkár ellen: mindennemű mezőgazdasági terményeket. 
Biztosit baleset ellen : minden hivatásu egyéneket, úgy egyénenként, 

mint tömegesen is, baleset által okozott halálesetre, vagy kere-
setkóptelenségre. 

Biztosit halál és elérési e s e t e k r e : t őké t , j á r a d é k o t , nyugd i j a t , 
nyeremény-részesedéssel és nyeremény-részesedés nélkül. 

Különleges b i z t o s í t á s kevésbé v a g y o n o s o k n a k : k i s i p a r o s o k , h i v a t a l -
nokok, munkásoknak stb.-nek tiz krajezár hetidij ellenében. 
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Alapít tatot t 1845-ben s t isztán kölcsönösségen alapul . 
1891. január 1-én az aktívák tSOl millió frankra rúgtak. 

Fennállása, óta, 1891. január l - i g a társaság biztosítottjainak 
kifizetett . 738,146.747 frankot. 

Az 1891-ben újonnan felvett b iz tos í tá sok 8 2 7 millió frankra emelkedtek, 
A társaság ; Európa fővárosaiban, épugy mint Ázsiában, 

.Afrikában, Amerikában fiókokat állított fel. Mintán tisztán köl-
csönösségen alapul és miután nincsenek részvényesei, a tőke és 
nyeremény a biztosítottak k izáró lagos tulajdona marad. 

Refereneziák Magyarországon: 
A magyar á l ta lános hi telbank, — A magyar kereskedelmi bank, 

Közelebbi felvilágosításokat ad 

A „ N E W - Y O R K " életbiztosító-társaság igazgatósága 
Budapesten, V., Deák Ferenoz-tér 1. sz. 
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