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Mig- ez meg nem történik, a magyar bizottság 
működése akadémikus munkánál egyébnek tekinthető 
nem lesz. 

A biztosítási ügyletek néhány kérdéséhez. 
I r t a : Dr. Murányi Ernő, budapesti ügyvéd. 

Joghallgatókoromban — h a egy theoretikus kérdés vita-
tásába nagyon is belemelegedtem — gyakran hallottam a 
theoretizálást avval a kritikával agyonütni: „nem ér az 
a theoria semmit, minek az? praktikusnak kell lenni, ta-
gadni és bizonyítani, ez több a bíró előtt, mint a legszebb 
elméleti fejtegetés." 

Es íme, mintha a praxis gúnyt akarna űzni azokból, 
kik az elmélet szükségességét tagadják, előttem fekszik 
egy ítélet, a mely szinte tiszta jogi s jogelméleti fejte-
getésekből építette fel indokolását. 8 a mi még nagyobb 
gúny, ez az ítélet egy 8 frt 80 kros sommás perben ho-
zatott. 

Nyolca frt és 80 kr. volt az a díjrészlet,, a melyre 
a li.-társaság perelte K. M. alperest, a kinek háza nála 
1890-ben öt évre biztosíttatott, de még ugyanaz évben 
nagyobb részében leégett. A biztosító-intézet kárát kifo-
gástalanul kifizette; az erről szóló nyugtát ugyan a napi-
lapokban közzé nem tette, de abba azt a kijelentést vette 
fel „a 423,967. sz. kötvény hatálya 1891. márczius 18-ig 
megszűnik és érvénytelen, azontúl azonban a teljes ösz-
szegben ismét feléled és teljes hatályba lép." Mikor az-
után 1891. szeptember 15-én a díjrészlet ismét esedékessé 
vált, K. M. annak kifizetését megtagadta. 

Es ebben a csekély összeget tárgyazó perben annyi 
kérdés merült fel, mely megoldásra várt, hogy a per és 
az eset joggal volt érdekesnek nevezhető. 

Mindjárt az elsőt a nyugta szolgáltatta. Az ügylet 
általános megítélése szempontjából ugyanis vitatható kér-
dés volt, vájjon eltekintve minden egyébtől, hatályossá 
válhatik-e oly szerződés, a mely érvénytelen és a mely 
hatályát vesztette volt, illetve hogy a nyugtában foglalt 
és fentidézett kifejezések, melyekben az érvénytelenség 
és hatálytalanítás fogalmai össze-vissza használtattak, mit 



foglalnak magukban, novatiót-e kezdő időponttal össze-
kötve, avagy tisztán idöhatározmányt, mely utóbbi eset-
ben az eredeti régi biztosítási szerződés állott volna fel 
továbbra is az 1891. márezius 18-ika utáni időben is. 

Az ügyletnek mint biztosítási ügyletnek szempontjá-
ból azonban nem ez volt az érdekes e kérdésben, melyet 
a bíróság akként döntött el helyesen, hogy novatiót álla-
pított meg. A biztosítási ügyletek szempontjából a kér-
dés érdekes oldala az volt, milcép a bíróság itt a keresk. 
törvény 469. §-ánalc intézkedésével ellentétben oly bizto-
sítási szerződést tekintett annak, a, mely nélkülözte mindazon 
kellékeket, a melyeket a törvény fenti, §-a mint múlhatatlano-
kat előir. 

Ugyanis a bíróság itt azt mondta ki, hogy a fenti 
nyugta novatiót tartalmaz, vagyis más szóval, az eredeti 
423,907. sz. kötvény szerint létesült szerződés érvényte-
lenné vált, ez a biztosítási szerződés mint ilyen többé 
nem létezik, de igenis egy uj biztosítási szerződésre lép-
tek az R.-társaság és K. M. a nyugta aláírása folytán. 

Ez tehát egy oly biztosítási szerződés volna, mely-
ben a felek nevei és a biztosítás kezdete ugyan benfog--
laltatnak, de már sem a biztosítás tárgya, sem annak 
összege avagy vége, valamint a biztosítási díj, az ennek 
fizetése tekintetében megállapított, feltételek, sem a kiállí-
tók aláírása kifejezetten benn nem foglaltatik. Tény az, 
hogy alperes K. M. ezen érvvel erősen küzdött is és 
mégis a bíróság helyesen határozott, midőn alperes e ki-
fogását mellőzte. 

Miért? azért, . mert helyesen különböztette meg a 
biztosítási szerződést a kötvénytől. A biztosítási szerződés 
is írásbeli kell hogy legyen (k. t. 468. §), de ennek az 
írásbeliségnek elég van téve az ajánlat aláírása és az 
elfogadott ajánlatnak a biztosító-társaság könyveibe való 
bevezetése által. A kötvény nem a szerződés feltétele s 
nem az az alak, a melyhez mint a váltónál, a váltótör-
vény előírta váltói alakhoz van az ügylet érvényessége s 
a szerződés létrejötte kötve. A kötvény csak kiállítható, 
de nem kell azt kiállítani (k. t. 469. §.) 

A fentidézett nyugtabeli passus tehát ajánlat termé-
szetével bír, a melyet, midőn a társaság elfogadott s 



könyveiben az eredeti kötvényre reá vezette azt: „meg-
hosszabbítva 1891. márczius 18-tól", akkor a> biztosítási 
új szerződés létrejött, csakhogy erről új kötvény ki nem 
állíttatott. Mindazonáltal a szerződés mindenképen hatá-
rozott volt, mert elég az az utalás az eredeti kötvényre; 
a mely feltételek voltak abban, ugyanazok álltak az ú j 
szerződésre is, s így az új kötvény kiállításának szüksége 
nem is forgott fenn. 

A kötvény nem egyéb, mint a szerződés feltételeit 
közelebbről bizonyiió okirat, a melynek lényeges pontjait 
a törvény előírja, nehogy oly kérdések iránt támadhas-
son kétely, melyeket a törvény az ügylet lényegéhez tar-
tozóknak tart, illetve a melyek tekintetében a megegye-
zés szükséges ahhoz, hogy az ügylet létrejöjjön. De ily 
bizonyíték teremtése nem feltétele az ügylet létrejöheté-
sének, s ha a megegyezés az ügylet lényeges alkatrészei 
felett megvan, az ügylet érvényesen létrejött s joghatályos-
nak tekintendő, s a megegyezés mikéntjének bizonyítása 
mellékes kérdés. 

Minthogy pedig az eredeti kötvény mindazon pontok 
felett a megegyezést bizonyította, melyek az ügyletnek 
lényegéhez tartoznak s a felek a nyugtában foglalt aján-
lat s annak a társasági könyvbe való bejegyzése által 
megegyeztek ama 1 ényeges körülmények felett, melyek 
az ügylet perfektnatiójálioz szükségesek, az iij biztosítási 
szerződés is létrejött. 

Elég volt tehát az utalás ahhoz, hogy a novatió út-
ján joghatályos új szerződés keletkezzék. 

Most azonban egy új kérdés merült fel. A perelt 
díjrészletről díjkötvény volt adva, a melyben az állt: a 
„423,967. sz. kötvény alapján II. évi részletül" volt t. i. 
a perelt 8 f r t 80 kr. fizetendő. 

íme egy dilemma. Vagy új szerződés keletkezett, 
akkor az eredeti szerződés megszűnt hatályos lenni, akkor 
az annak alapján adott díjkötvény hatálytalan s nem 
érvényesíthető vagy a kötvény érvényes, akkor az annak 
alapján adott díj kötvény is érvényes ugyan, de nem ér-
vényesíthető, mert II. évi díjrészlet. 

De e dilemma is csak látszólagos s a bene distin-
guere elve a dilemmából kisegít. Ismét különbséget kell 



tennünk. Uj szerződés keletkezett, de a régi kötvény 
érvényes mégis. Ez a fent előadottak alapján nem para-
doxon. A régi kötvény ugyanis csak bizonyította a régi 
szerződés feltételeit, s mivel az ú j szerződés feltételei 
ugyanazok voltak, elég volt annak eonstatálása, hogy ezen 
szerződés feltételei ugyanazonosak azokkal, mik már a 
régi kötvényben megjelölvék, s akkor e kötvény az ú j 
szerződés feltételei tekintetében is bizonyítékul szolgál. E 
szerint tehát a kötvény mint bizonyíték s így (minthogy 
rendeltetése semmi egyéb) egészében érvényes és hatályos. 

A másik tényező az okoskodásban a díjrészlet és 
díjkötvény. Itt ismét a bene distinguere elve segít raj-
tunk, s valamint nagy a különbség a biztosítási szerződés 
és kötvény közt, épugy meg fogjuk találni a különbséget 
a díjrészlet és díjkötvény közt. 

A biztosítás koczkázatának ellenértéke bizonyos díj. 
Ez az ellenérték évenkint egy- vagy többször visszatéri) 
díjrészletekben szokott lerovatni s csak a fizetés által tör-
ténik a solutio. Szoktak ugyan e részletekről díjkötvénye-
ket és díj váltókat is kiállítani, de ezek csak biztosításául 
tekintendők a fizetésnek, ezek solutiót magukban nem rejte-
nek, ezek legfeljebb fedezetet képeznek. 

E szerint tehát az a díjkötvény, mely a perhez csa-
toltatott, nem képezi a követelés alapját s a kereset nem 
ennek az alapján, hanem azon az alapon indíttatott, hogy 
alperes a biztosítási szerződésben vállalta a díjfizetés kö-
telezettségét magára, tartozik tehát e szerződés alapján s 
a becsatolt díjkötvény csak bizonyítja a tartozás elválla-
lását, biztosítja, esetleg fedezi a tartozás kiegyenlítését. 

E szerint az, hogy a régi kötvényre hivatkozik a 
díj kötelezvény, érvényességének mitsem árt, mert a régi 
kötvény is, mint fentebb kimutattam, érvényes. 

Maga a díjrészlet pedig a szerződés alapján ítélendő 
meg. Az iránt kétség nincs, hogy az új szerződés létre-
jött s ugyanazon kötelezettséget rótta K. M.-re, mint a 
régi szerződés. Vagyis 1891. szeptember 15-én volt, bár 
a régi szerződés szerint és bizonyos a jelen esetben 8 frt 
80 kr.-nyi díj fizetendő, de a perben érvényesített, bár 
ugyanaz a díj már nem a megszűnt szerződés alapján 
vált esedékessé, hanem az új biztosítási szerződésben el-



vállalt koezkázat ellenértéke volt, az új biztosítási szerző-
désijén elvállalt.-é, mely 1891. márczius 18-tól lett hatá-
lyossá és melynek alapján, hogy az ú j szerződés előnyei-
ben részesüljön, a biztositót ugyanaz a kötelezettség ter-
helte, mint a régi szerződés alapján, azaz neki 1891. 
szeptember 15-én 8 írt 80 krt kellett megfizetnie az új 
szerződésben elvállalt koczkázatért. 

Ez az 1891. szeptember 15-én esedékessé vált rész-
let pedig az új szerződés a lapján az első részlet volt, a. 
társaság a koczkázatot viselte is, de meg alperes, feltéve, 
hogy a k. t. 485. § 4. pontja alapján a biztosítási szer-
ződés a díj lefizetésekor érvényét vesztette volna a le. t. 
486. § utolsó pont ja értelmében is köteles a már lejárt 
díjat megfizetni, s illetve a biztositónak kártérítéssel tar-
tozik. 

I ly körülmények közt a bíróság helyesen ítélt, mi-
dőn alperest elmarasztalta. 

A per körülményeinél fogva még az eddigieken kívül 
is merültek fel vitás kérdések, minthogy azonban ezek 
nem a biztosítási szerződés szempontjából voltak vitásak, 
azok megbeszélését e cziklc keretében helyén nem találom. 

Az évi mérleg közzétételéről. 
I r t a : Dr. B e r é n y i P á l , keresk. akacl. tanár. 

A kereskedelmi törvény 198. §-a a következőket ren-
deli: „az igazgatóságnak kötelességében áll a társasági 
könyvek vezetéséről gondoskodni s a felügyelő-bizottság 
által megvizsgált évi mérleget, a közgyűlés elé terjesz-
tendő jelentéssel együtt, a közgyűlést 8 nappal megelő-
zőleg közzétenni." 

A gyakorlati élet a „közzétenni11 kifejezést nem úgy 
magyarázta, mint a hogy az a törvény szövege szerint 
érthető. Mert a köztudatban, — de meg nyelvtani érte-
lemben vizsgálva is — a ,, közzétenni"1 szó tula j donkép eni 
jelentése teljesen fedezi a „Yeröffentlichung" szót, a mely-
nek fordítása is és voltaképen • azt jelenti, hogy ki kell 
azt nyomatni és szétküldeni, vagy pedig ki kell azt nyo-
matni valamely újságban, hogy mindenki olvashassa. 


