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é v.

(K.) Amióta nemzetünk alkotmányát visszaszerezte, s a maga
urává lett, a jogi törvényhozás terén nem alkotott nagyobbat és
tökéletesebbet, mint a milyen a „bűntettekről és vétségekről" szóló
codex, az 1878. V. t. czikk.
Most vau e törvény életbeléptetésének 10. évfordulója s ha ez
a másnemű izgalmak közt élő „nagy világ" előtt szeptember elsején
észrevétlenül forgott is le, előttünk jelentékeny napot képez. Alkalmasat arra, hogy innen visszatekintve, a codex hatását s az
általa előidézett haladást szabad szemmel, a gyarló kicsinyeskedések félrevetésével, megmérjük.
Lehetnek ellenkező nézetek s méginkább ellenkező előítéletek ; de mi a magyar büntető törvénykönyvet épen önálló állami
és nemzeti életünk emanatiója gyanánt becsüljük legtöbbre.
A magyar jogászszellem sem 1878 előtt, sem azután nem
volt képes egyetlen jogi codexében sem az önállóság akkora mértékére, amekkorára a büntető törvénykönyv fölemelkedett. Sem a
kisebb anyagi és szervezeti törvények muló ködalakjai, sem a
végrehajtási törvény mechanismusa nem jöhet számításba az ily
mérlegeléseknél. És azon jól megindokolt kisajátítások, a melyeket a nemet jogon, — sok tekintetben kárunkra, — a kereskedelmi és váltótörvények által elkövettünk, hogy ide ne foglaljuk
anyagi közigazgatási törvényeink jó részét is, — hasonló munkának köszönik eredetüket.
Évszázados élénk szükségérzetből kiindulva, mélyre nyúló
jogtudományi és alaposan átgondolt bölcseleti megfontolás hozta
létre amaz erőteljes jogászi alkotás tervét. Valóban megfelelt az
a nemzet szükségeinek és megfelelt a köztudatnak is. A törvény-
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hozás alkotmányos tényezői is ilyennek tekintették s ha a traditió
itt-ott beleütközött is a tudomány vívmányaiba, a számbavehető
ellenvetések sehol sem érték a codex rendszerét ós annak intézményeit. Minden lényeges részében sértetlenül és diadalmasan került
ki az a parlament és korona Ítélete alól és mindenki a haladás
nagy vivmányának tekintette.
Mert miben áll egy nagy, organikus törvénynek jósága és
igazi értéke ? S miben áll a törvényhozó bölcsessége hasonló alkotásoknál ?
Abban, ha a törvény nem lerakodó helye a mult idők előítéletének és rothadozó szokásainak, de nem is kifejezője a hagyományos hibáknak és bűnöknek: hanem egy nagy lépés előre a
baladás utján. Egy nagy nemzeti actus, mely az emberek lomhaságát megelőzi s elementáris erővel ragadja magával a társadalmat
a fejlődés utján, a tisztultabb régiók felé.
A tömeg olcsó dicséretét, a maradni vágyók nagyrabecsülését s az erkölcsileg vásottak nagy táborának elismerését bizonyára
könnyen kivivja vala a magyar büntetőtörvénykönyv is, ha nem a
tudomány ós haladás nagy nemzeti érdekeivel vet vala számot,
hanem egy másik, szintén nemzetinek mondott érdekkel: a rossz
traditióval s a megszokott delictumokkal lép alkura. A szokásos
hazafias súlyos testi sértők, a mezei bemászó tolvajok, hivatali
sikkasztok és liasonnemiiek elismerése sem törvényes dolog azok
előtt, akik ezek-, s az ezekhez tartozók respectálásában is találnak
nemzeti momentumokat. A föladata magaslatán álló jogászt és
törvényhozót egész nagyságában azonban az emeli ki s az alkotott
törvény valódi értékét csak az határozza meg, mennyire képes
túltenni magát a kor ós az élet nehéz silányságain s mennyire
képes valamely nemzetet tovább vinni, ha kell: tovább kényszeríteni a művelődés és moralitás köves országútján ?
S ebben az értelemben tartjuk mi igazán magyar és igazán
hatalmas alkotásnak a büntetőtőrvénykönyvet. Ebben az értelemben fogadjuk el magunkra nézve is megtisztelőnek a müveit nyugat azon figyelmét, melylyel a magyar büntető törvénykönyv rendszerét önállónak s amellett a jogtudomány színvonalán állónak
ismételve elismerte.
Ami pedig hatását illeti, abban, — ugy hisszük, — véleményeltérés nincsen.
Az ingadozó birói bölcsesség helyébe a jog uralmának fogalmát tette.
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Szigorú rendszerével védelmet teremtett a rendnek és szabadságnak.
A törvényes intézmények egész sorát biztos garantiákkal
látta el.
Az egyént eddigelé nem ismert védelem alá helyezte a hatósági erőszak ellen.
Erősítette az alkotmányt.
Megteremtette a biztosság érzetét az egész országban.
Garantiákat adott a jogegyenlőségnek.
Megkülönböztetett számos büntetendő cselekményt, melynek
fogalma társadalmunkban eddigelé sehogy, vagy csak homályosan
volt meg.
Közelebb vitte az országot a jogállam gondolatához.
S a mi nem közönséges érdeme: szigorú rendszerével és
szoros terminológiájával a magyar jogászi szellemet rendkívül
fejlesztette.
A kedvező véletlen ugy akarta, hogy a codex alkotója legyen
az is, a ki a judicaturában
annak igazi érvényét — legalább túlnyomó részében — megszerezze. E réven a magyar codex alkalmazása is szerencsés volt. Egész sor döntvény fixirozta az utat,
melyet a codex alkalmazásában követni kell. S hogy az ut helyes,
azt, ha logikai művelet utján valaki föl nem ismeri, fölismerheti
amaz ismételt jajkiáltásokból, a melyek a törvény diadalmas előrehaladását jelezték.
Valóban, a büntető törvények természetüknél fogva nem
szoktak szelídek lenni s hatásuknak legnagyobb bizonyítéka, ha
csakugyan „törik" is az erőszakot s érvényesülésük alkalmával
behatnak az élet minden megszokott viszásságaiba, a hol csak
rendezni és tisztítani való találkozik.
Hogy kell-e javítani rajta, most 10 év után, az szerintünk
egyszerű kérdés, mely nem tartozik arra a napra, mikor egy nagy
jogászi alkotás becsét mérlegeljük.
Örökkévaló törvények egyáltalán nincsenek. A történelem
azt mutatja, hogy még az isteni törvények is fejlödnek, sőt változnak. Annál inkább az emberiek. A gyarlóság köztünk akkora,
hogy még a legszilárdabb igazságok is alá vannak vetve az elkopásnak és alakváltoztatásnak.
De mely ok kívánhatja a magyar büntető törvénykönyv földulását oly időben, mikor egész sor intézménye még nem lépett
életbe? Nem lépett életbe épen az, mely hatását egész terjedel1*
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mében kifejezhetné: a börtönrendszer! S mily balgaság volna egy
oly anyagi törvény rendszerét megbolygatni, melynek eljárása sem
volt eddig, hogy rendelkezései kellő tisztaságban érvényre emelkedhessenek.
A magyar codexet ugy kell szeretni és tisztelni, ahogyan van.
Igaz, hogy a „XIX. század vége" mindent megtámad, mint
a választóviz; igaz, hogy uj intézmények lebegnek a levegőben;
igaz, hogy a belga, amerikai, svájczi, franczia és olasz gondolatok,
sőt puszta ötletek progagálása is reánk szakadt s mindenre lehet
hivőket és jogászi technikusokat találni: a komoly jogász-közvélemény azonban mindenha attól különbözött a kapkodóktól, hogy
a meglevő alapintézményeket conservativ szívóssággal védelmezte
a destructió munkája ellen s a régiből nem adott föl semmit, a
mig az újnak becsét és hasznát tisztán föl nem ismerte.
Kell, hogy a magyar büntető codex ezen experimentumok
ellen megvédessék. S ha egyes intézkedéseinek hézagosságát az
idő kimutatta volna, kell, hogy épen azt a férfiút kézdezzék meg
a javítás felől, a ki a műnek alkotója volt s annak szerkezetét
és természetét legjobban ismeri.
Ezzel s ennél sokkalta többel is adósa az egész magyar világ Csemegi Károly curiai tanácselnöknek, a magyar büntető codex
atyjának.
Nélküle a codex-alkotás hosszas munkája bizonyára még ma
sem volna befejezve. S ha be volna fejezve, bizonyára nélkülözné
azon vasrendszert és eleven culturszellemet, mely csakis az ő
szigorú logikájának és mély bölcseleti szellemének eredménye
codexiinkben.
A mi azonban jobban dicséri mesterét minden szónál. S a
codex 10 éves jubileuma elválaszthatatlan alkotójának személyétől.
A magyar jogászvilágDak föl kellene ilyenkor emelkednie
a testületi szellem magasabb regiójáig s meg kellene tisztelnie
önmagát azzal, hogy egy napra félrevetve apró bajait, a magyar
büntetőtörvény 10 éves jubileumát s alkotójának szelleme iránt
való nagyrabecsülését külsőképen is manifestálja.
Ha nem tenné, ez nem rontana le semmit a codex becséből
s alkotója maradó érdemeiből; de mindenkor annak bizonysága
volna, hogy a magyar jogászi szellem e korban közömbös volt s
igy kevésbevételét megérdemlette.
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Törvénytervezet a sommás eljárásról.
Már néhány héttel ezelőtt voltunk azon helyzetben, hogy
olvasóinkat megismertessük a sommás eljárásnak Plósz Sándor
egyetemi tanár xír tollából készült u j tervezetével. A tervezetet
alább részletesen ismertetjük és egyúttal közlését is megkezdjük,
s most alkalom nyilik arról szerezni meggyőződést, hogy szerzője
miképen vette figyelembe a bírálók megjegyzéseit és óhajait,
A kritika, melyben az első javaslat részesült és melyet lapunkban elsőrangú jogászok gyakoroltak, bizonyára az átdolgozott
javaslaton is fog kifogásolni valót találni, lényegest és lényegtelent, alaposat és alaptalant — de hát sehol e világon nem készült
még tökéletes, kifogást meg nem tűrő törvény.
Az előttünk most fekvő rervezetet hazánk legjelesebb processualistája készítette, ill. dolgozta át egy kiváló jogászokból összehitt enquête tárgyalásai és sok oldalú kritika figyelembe vételével.
Minden gondolkodó jogász bizalommal fogadja az igy készült
munkálatot, melyről — ha egyes kérdésekben eltérő is a nézete —
el kell ismernie, hogy valóban sikerült alkotás és méltó arra, hogy
törvénnyé legyen. Lesznek bizonyára egyes processualis kérdések,
melyeket a tervezet nem old meg mindenkit kielégítő módon. De
eltekintve attól, hogy ezt egyetlen törvény sem képes megtenni,
— ma, midőn az ország igazságügyi állapotainak javítására mind n felől, joggal, tetteket követelnek : nem szabad egy egészben
véve üdvös alkotás megvalósulását aprólékos szőrszálhasogatással
vagy általános jelszavakkal késleltetni.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tervezet birálatától
is tartózkodva, azt fogadjuk el en bloc. Olvasóink láthatták, hogy
noha mi bivei voltunk a tervezetnek már első kidolgozásában is,
mégis helyt adtunk az ellenkező kritikának, a mint hogy a most
megjelent tervezet vjitásait is beható kritikának fogjuk alá vetni,
utalva aunak fogyatkozásaira és követelve azok kiigazitását.
Csak azt kivánjuk, hogy a kritika az amúgy sem általánosan elfogadott elvek kedvéért ne téveszsze szem elől hazánk igazságügyének valódi szükségleteit és azt, hogy e tervezet törvénnyé válásával elérjük azt, a miért annyi idő óta küzdünk : a peres eljárás
szóbeliségét.
Egy még e hóban újból összeülő enquête ismét átvizsgálja
majd ez ujabb tervezetet, melyet az igazságügvminister úr, mint
m á r többször jeleztük, októberben szándékozik az országgyűlés
elé terjeszteni.
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A javaslat tartalmát a következőkben vázoljuk:
A javaslat, mely 193 §-ból áll, a fölebbvitélről a sommás eljárásban szóló javaslat átdolgozása. Eltér attól mindenekelőtt a rendszer
tekintetében. A jelen javaslat súlypontja az elsőbirósági eljáráson
nyugszik, melyet részletesen (1 —106. §§ ) szabályoz. A javaslat
ugyan szintén a jelenlegi perrendet veszi alapul, de már nem annak
sommás eljárását, hanem csak az eljárás általános szabályait (10.
§.). Az 1868-ki és 1881-ki perrendeknek mindazon intézkedései,
melyek a sommás eljárásról különösen szólanak, a javaslatban is
előfordulnak, — persze egészen más alakban. Természetes, hogy
e mellett a javaslat az általános eljárási szabályokat is sok tekintetben megváltoztatja, ugy, hogy a javaslat mostani alakjában
áttekinthető és elég kimerítő képét nyújtja a sommás eljárásnak.
Az elsőbirósági eljárás szabályozásából, mely természetesen
a felebbezési eljárásra is kihat, kiemeljük, hogy a javaslat 13. §-a
valamely jogviszony létezése vagy nem létezése és valamely okirat
valódiságának vagy valótlanságának megállapítására is enged u. n.
megállapítási keresetet, egyúttal pedig a felhivási keresetet a sommás eljárás köréből eltörli. Perindítás előtt felperes részére facultative egyeztetési kísérletre való idézést enged (18. § ). A 19. §-ban
a beavatkozási keresetet szabályozza, a mi a sommás eljárásnak
az örökösödési ós birtokbirósági ügyekre való kiterjesztése folytán
vált szükségessé. A következő szakaszok a porgátló kifogásokat
tárgyalják.
A szóbeli tárgyalást, különösen annak menetét, részletesen
szabályozza. Mint a korábbi javaslattal szemben ujitást, kiemeljük,
hogy a javaslat az 1868. perrendtartás 9., 10., 12 és 13. §§-ainak
intézkedéseit az eljárás felfüggesztéséről és megszüntetéséről, a
40. §-bau czélszeriieu helyettesíti, midőn a bíróságra bizza, hogy
a tárgyalás felfüggesztését kimondhassa. Kiemelendő még a jegyzőkönyvelés tüzetes szabályozása (43—46. §§.), továbbá a tárgyalás
elmulasztása esetében követendő eljárás módositása, nevezetesen
ugy, hogy a szóbeliség követelményeinek megfelelően, fölperes
keresete fölött az első tárgyalás elmulasztása esetében nem hozható érdemleges határozat, mert hiszen a kereset, mely a szóbeli
tárgyaláson adandó elő, még elő sem adatott. Ilyenkor fölperest
csak ezúttal utasítják el és marasztalják a költségekben. Mindezen
és egyéb újítások háttérbe szorulnak a bizonyításról szóló fejezetben foglalt messze terjedő és perjogunkban korszakot alkotó újítások
elől. A szabaá bizonyítás nemcsak elvben van declarálva, hanem a bizonyítást annak megfelelően részletesen is szabályozza.
A 64. és 65. § röviden, de szabatosan állást foglal az okirati
bizonyítással szemben. A 68. §. a közös okirat felmutatását szabályozza, az okirat-kiadási esküt a félnek eskil alatti
kihallgatásával helyettesítve. A 66—75. §§-ok a modern perjog követelményeinek megfelelően szabályozzák a tanukkal való bizonyítást.
Csupán a lelkészek a gyónás-titok és a közhivatalnokok a hivatalos titok tárgyát képező kérdésekre nem hallgathatók ki hivatal-
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ból tanukként (70. §.). A 71. §. meghatározza a tanúságtétel
megtagadhatásának eseteit, lehetően megegyezve a bűnvádi eljárás
tervezetével; a 72. §. pedig előirja, hogy a tanú mikor nem tagadhatja meg a vallomást, annak daczára, hogy abból maga vagy
hozzátartozói kárt szenvednek. Szabadelvű intézkedéseket tartalmaznak a 73. és 74. §§-ok a tanuk kihallgatásáról. Tanuk, kiknek
vallomásai egymással ellenkeznek, szembesithetők. Ügyvédek a
tanukhoz mindig közvetlenül intézhetnek kérdéseket. A tanú, a
vallomás megtagadásának egyéb következményei mellett, arra is
szorítható, hogy a birtokában lévő okiratokat fölmutassa. Legfontosabb ujitása azonban a javaslatnak, hogy a pót-, becslő-, felfedező
és az aláirás valódisága iránt megítélhető esküt a félnek
tanuként
kihallgatása helyettesíti. Csupán a főeskii marad meg némi módosítással (78—84. §§.) Részletesen szabályozza a javaslat a perköltségek kérdését, még pedig a legnagyobb méltányosságot tartva
szemmel. A költségek megállapítása hivatalból történik, fölszámitás nélkül is. (90—97. §§.)
A felebbezési eljárásban az ügyvédi kényszert a javaslat mellőzi (s már most megjegyezzük, hogy a javaslat ez intézkedésével
nem értünk egyet) és ennek megfelelően egyszerűbb is lesz a fellebbezési tárgyalás előkészítése. A felebbezés az elsőbiróságnál 15
nap alatt beadandó. Legkevesebbet változtatott az átdolgozott j a vaslat a felülvizsgálati eljáráson, mely csaknem teljesen egyező a
tervezettel,
Egyéb intézkedések közül még kiemelendő, hogy a budapesti
és pestvidéki kir. törvényszékek területén kereskedelmi ügyekben a
budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék gyakorolja a felebbezési
bíráskodást. A külön kereskedelmi eljárás, sommás ügyekben, természetesen meg van szüntetve. A mai bagatell-eljárds megszüntetését a
javaslat (1. §) csak annyiban mondja ki, hogy az 1881 : L1X.
t. cz. 13. §-ában felsorolt ügyek a bagatelltörvény korlátozására
tekintet nélkül (tehát az 50 frton aluli ügyek is) a sommás eljárás körébe utasíttatnak és hogy az átmeueti intézkedések szerint
(189. §) e törvény a kisebb polgári peres ügyekben való eljárás
módosításáról szóló törvénnyel, melynek tervezetét ugyancsak Plósz
készíti, egyidöbeu fog életbe lépni. A 20 frt értéket meg nem haladó
összes ügyekben azonban az elsöbirósdg, felebbezés kizárásával határoz.
Végül kiemelendő még a kártérítési perek szempontjából
nagyfontosságú azon rendelkezés, hogy amaz intézkedését a javaslatnak miszerint a biróság a kár mennyiségét szabadon bírálná
meg, a rendes eljárásra (a kereskedelmit is ideértve) szintén kiterjeszti (188. §).
A javaslat szövege a következő:
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Első czim

Eljárás

a királyi járásbíróságok

előtt.

Első fejezet.

Általános

határozatok.

1. §. Sommás eljárás alá és a kir. járásbíróságok hatásköréhez
tartoznak:
1. az 1881. évi LIX. t. cz. 13. §-anak 1. és 2. pontja alatt
felsorolt perek, tekintet nélkül az 1877. évi XXII. t.-czikkben foglalt korlátolásra ;
2. az 1881. évi LiX. t. cz. 6. §-ában a birtokbiróságok
hatásköréhez, valamint az 1868. évi LIV. t cz. 44. §-ában a telekkönyvi hatóságokhoz utasított perek, a mennyiben a per tárgyának értéke járulékok nélkül 500 frtot meg nem halad;
3. az 1868. LIY. t. cz. 37. §-ában emiitett öröködési perek,
ha az egész hagyaték értéke az adosságok és terhek levonása nélkül 500 frtot meg nem halad;
4. az 1874. évi XVIII. t. cz. 7. §-a által a kir. törvényszékek hatásköréhez utasított perek, ha a per tárgyának értéke járulékok nélkül 500 frtot meg nem halad ;
5. a kereskedelmi ügyekben követendő eljárás szabályozása
tárgyában az 1881. évi november 1-én kibocsátott igazságügyminiszteri rendelettel a kir. járásbíróságok hatásköréhez utasított
perek.
2. §. Az előbbi § 5. pontjában emiitett kereskedelmi ügyekben a
budapesti és pestvidéki kir. törvényszékek kerületéhez tartozó járásbíróságok mint kereskedelmi bíróságok járnak el, ha felperes
a bíróságot keresetében kereskedelmi bíróságnak jelölte meg, vagy
ha a felek valamelyike az eljárás folyamában kívánja, hogy a bíróság mint kereskedelmi bíróság járjon el, A bíróság e kérdés felett vita esetében, és ha az ügy nem tartozik az előbbi § 5. pontja
alá, hiratalból is, az Ítéletben, illetőleg ha ezt megelőzőleg külön
jogorvoslattal megtámadható végzést hozna, ebben határoz. A h a tározat ezen része ellen külön jogorvoslatnak nincsen helye.
3. §. A peres tárgy értékének megállapításánál irányadó:
1. ingatlanok tulajdonát vagy birtokát tárgyazó perekben az
ingatlan azon részének értéke, melynek tulajdona vagy birtoka
vitás ;
2. telki szolgalmakat tárgyazó perekben a szolgáló telek
értéke. Felperes azonban a rendes eljárás megindítása czéljából
igazolhatja, hogy a szolgalom az uralkodó telek értékét a szolgáló
telek értékén felül emeli;
3. osztályperekben a felosztandó ingatlan, határperekben pedig
a vitás terület értéke:
4. járadék és más időszakos szolgáltatások vagy haszonvételek követelbetését megalapító jogviszonyok iránti perekben az évi
szolgáltatások értéke, és pedig ezen érték tízszerese, ha a jogviszony
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fenállásának időtartama kortlátolt, de bizonytalan és húszszorosa,
ha ezen időtartam korlátlan vagy előre meg van határozva. H a tározott időtartam esetében azonban az érték az összes évi szolgáltatások értékét meg nem b a l a d j a ;
5. haszonbérleti viszony fennállása vagy tartama iránti perekben, a mennyiben azok az összegre való tekintet nélkül a sommás
eljárás alá nem tartoznak, az egy évi bérösszeg.
4. §. A mennyiben az érték az eljárás megállapítása szempontjából vitássá válik, az i r á n t a bíróság, az eljárás neme ellen tett
kifogás feletti tárgyalás eredményéhez képest, belátása szerint
határoz.
Szőlőknél és bázosztályadó alatt álló ingatlanoknál az érték
rendszerint a legközelebb mult évi állami adó kétszázszoros, házbéradó és földadó alá eső ingatlanoknál pedig annak százszoros
összegében állapítandó meg. Az ingatlan után fizetendő általános
jöredelmi pótadó és a községi adók számításba nem vétetnek.
Azon esetben, ha felperes az eljárás ellen tett kifogás eldöntése előtt a per tárgya helyett 500 frtot meg nem baladó öszszeget, illetőleg örökösödési és osztályperekben 500 írtból a kereseti kérelemnek megfelelő részt, elfogadni késznek nyilatkozik, a
sommás eljárás a peres tárgy nagyobb értéke m j a t t meg nem
tagadnató.
5. §. Ha jogerejüleg kimondatott, hogy az ügy nem tartozik a
sommás vagy a rendes eljárás alá, az utóbb eljáró bíróságok oly
ok miatt, mely a korábbi határozat alapjával ellenkezik, az ügyet
hatáskörükből el nem utasíthatják.
6. §. A birói illetőséget az 1868. évi LIV. t. cz. 44. §-ában
a telekkönyvi hatósághoz utasított perekben, a telekkönyvi hatósággal fél nem ruházott járásbíróságoknál az 1868. LIV. t. cz. 42. és
43. §§-ai értelmében az ingatlan fekvése határozza meg.
7. §. A sommás eljárásban a felek perbeli cselekményeket
személyesen vagy meghatalmazott által végezhetnek.
Kiskorúak, kik a per tárgyáról peren kivül jogérvényesen
rendelkezhetnek, a sommás eljárásában törvényes képviseletre nem
szorulnak.
A személyesen megjelent fél szóval is adhat meghatalmazást,
mely jegyzőkönyvbe veendő. Ezen eseten kivül a meghatalmazás
közokirattal, hitelesített vagy az 1868. LIX. t. cz. 167. és 168.
§§-nak megfelelően kiállított magánokirattal igazolandó.
8. §. Ha a fél, ki önképviseleti jogosultsággal nem bir, törvényes képviselője nélkül lép fel, vagy ha valaki a fél helyett kíván eljárni, anélkül, hogy törvényes képviselői minőségét vagy
meghatalmazását igazolná, a bíróság a hiány pótlására rövid záros határidőt tűz ki, vagy pedig a tárgyalást elhalasztja.
A biróság az önképviseletre nem jogosult felet, illetőleg a
fél helyett fellépett személyt egyelőre az eljárásban való részvételre
is bocsáthatja, a kitűzött idő letelte, illetőleg az eljárás jóváhaJogi Szemle
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gyása vagy a hiány pótlása előtt azonban véghatározatot nem
hozhat.
Ha a hiány a kitűzött idő alatt nem pótoltatik, vagy az
eljárás jóvá nem hagyatik, az eljárás a törvényes képviselő mellőzése vagy igazolásának hiánya esetében végzésileg beszüntetendő,
a meghatalmazás hiánya esetében pedig a fél ellen a meg nem
jelenés törvényes következményei alkalmazandók és egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségekben elmarasztalandó.
9. §. A bíróság a feleket vagy meghatalmazottakat, kik érthető előadási képességgel nem birnak vagy a tárgyalást ismételt
illetlen viseletük által akadályozzák, úgyszintén a meghatalmazottakat, kik e tevékenységet iparszerüleg gyakorolják, a további
előadástól eltilthatja.
Ha ennek folytán a fél képviselet nélkül marad, a tárgyalás
a fél költségére oly meghagyással halasztandó el, hogy az ujabb
tárgyaláson a meg nem jelenés törvényes következményeinek terhe
mellett ügyvéd által tartozik megjelenni.
10. §. A mennyiben a jelen törvényből más ki nem tiinik, a
polgári peres eljárás általános szabályai a sommás eljárásban is
alkalmazandók.
Második fejezet.

Kereset

és

idézés.

11. §. Sommás eljárásban a fél a keresetet ós minden a szóbeli
tárgyaláson kivül előadandó kérelmet a per bírósága előtt jegyzőkönyvbe mondhatja.
A bíróság a felet a szóbeli előadás esetében a szükséges
utasítással ellátni és a cselekmény hiányaira figyelmeztetni t a r tozik, a cseiekmény jegyzőkönyvbe vételét azonban, amennyiben
ahhoz a fél a figyelmeztetés daczára ragaszkodik, meg nem t a gadhatja.
írásbeli beadványok, melyeket a felek, vagy megbízottjaik
peres, illetve végrehajtási ügyekben ügyvédi ellenjegyzés nélkül
nyújtanak be, az 1868. LIY. t. cz. 167. és 168. §§-nak megfelelően állitandók ki, vagy szabályszerűen hitelesitendők. Az ezen
kellékeket nélkülöző beadvány kijavítására nézve a 14. §. szabályai
alkalmazandók.
12. §. A keresetnek magában kell foglalni:
1. a bíróságnak megjelölését;
2. a feleknek megjelölését, nevük, polgári állásuk vagy foglalkozásuk, perbeli szerepük ós lakásuk szerint. Hasonló módon
megjelölendők a felek képviselői is;
3. az ügy megjelölését az ügybeli kórelem és annak megalapítására szolgáló tények és bizonyítékok előadásával. A keresetben hivatkozott okiratok eredetben vagy másolatban, ha pedig az
okiratnak csak egyes részei birnak jelentőséggel, legalább kivonatban csatolandók;
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4. a kérelmet, hogy alperes az ügy sommás tárgyalására
megidéztessék.
Ha a kereset tárgyát nem pénzösszeg képezi, annak értéke,
a mennyiben az a sommás eljárás megállapithalása végett szükséges, a keresetben szintén előadandó.
Az Írásbeli kereset két példányban és egy felzettel és ha az
alperesek többen volnának, annyi példányban nyújtandó be, hogy
mindenik alperesnek egy példány jusson.
13. §. A kereset valamely jogviszony létezésének vagy nem
létezésének, úgyszintén valamely okirat valódiságának vagy valótlanságának birói megállapítása iránt is megindítható, ha e megállapítás felperes jogállapotának biztosítására alperessel szemben
szükségesnek mutatkozik.
Felhívási pernek a sommás eljárás alá tartozó ügyekben
nincs helye.
14. § Ha a keresetből kitűnik, hogy az ügy nem tartozik a
sommás eljárás alá vagy hogy a biróság nem illetékes, a kereset
idézés kibocsátása nélkül hivatalból visszautasítandó. Ha a kereset
szóval adatott elő, a visszautasító végzés a jelenlevő felperesnek
csak kívánatra kézbesítendő.
Ha a kereset egyéb hiányok miatt, nevezetesen a felek vagy
az ügy hiányos megjelölése, az aláírás vagy a képviselő igazolásának hiánya miatt az idézés kibocsátására nem alkalmas, a biróság a keresetet rövid záros batáridő kitűzése mellett kijavitás
végett visszaadja. A biróság a helyben lakó felet a kereset kijavítása végett maga elé is idézheti.
A jelen §. egyéb beadványokra is alkalmazandó.
15. §. Az idézésben a biróság mindkét félnek meghagyja,
hogy a kijelölt helyen, határnapon és órában az ügy sommás
tárgyalására személyesen, vagy igazolt meghatalmazottjuk által a
törvényes következmények terhe mellett jelenjenek meg Egyúttal
felhivandók a felek, hogy a tárgyalásra az ügyre vonatkozó eredeti okirataikat és a lehetőség szerint egyéb bizonyítékaikat, nevezetesen tanúikat is magukkal hozzák.
A tárgyalási határnap akként tűzendő ki, hogy alperesnek a
megjelenésre elegendő idő maradjon. Sürgős esetekben a tárgyalás
az idézés keltének napjára is kitűzhető.
16. §. Az idéző végzéssel ellátott kereset első példánya a
bíróságnál megtartandó, másodpéldánya pedig alperesnek kézbesítendő. Ha a kereset szóval adatott elő, alperes a jegyzőkönyv
másolatával idéztetik meg.
Felperes az idézésről felzeten nyer értesítést, Ha a kereset
szóval adatott elő, felperesnek az idézés a kereset felvétele alkalmával kézbesítendő, vagy ha a kézbesítést] nem kívánja, szóval
tudtára adandó*
17. §. A felek a biróság által meghatározandó és közzéteendő
rendes törvénynapokon idézés nélkül is megjelenhetnek a biróság
2*
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előtt ügyök tárgyalása végett. Ez esetben a kereset a tárgyalási
jegyzőkönyvbe vezetendő.
18. §, Perindítás előtt a járásbíróságnál, mely per esetében
az értékre való tekintet nélkül illetékes volna, egyezségi kísérletre való idézést lehet kérni. Az idézést, melyben az ügy röviden
megjelölendő, csak a bíróság székhelyén szabad kézbesíteni. Az
idézést kérő félnek a határnap szóval adandó tudtára.
A létrejött egyezség jegyzőkönyvbe veendő és birói egyezség
hatásával bir.
Ha mindkét fél megjelent, de az egyezség nem sikerül, a
bíróság, a menyiben az ügy a sommás eljárás alá tartozik, felperes kívánatára a keresetet a tárgyalási jegyzőkönyvbe felveszi és
az ügyet nyomban tárgyalja, vagy ba a tárgyalás elhalasztása
szükségesnek mutatkozik, azonnal tárgyalási határnapot tűz és azt
a feleknek szóval tudtul adja.
Ha az egyezségi kisérletre kitűzött határnapon az idéző fél
meg nem jelent, az ellenfél kérelmére az okozott költségek megtérítésében végzésileg elmarasztalandó, ha pedig az ellenfél nem j e len meg, vagy az egyezség nem sikerül, az eljárás költségei a
meginditandó per költségeinek részét képezik.
19. §. Ki valamely dolgot vagy jogot, mely iránt más személyek között per van folyamatban, egészben vagy részben maga
részére igényel, igényét a per jogérvényes eldöntéséig beavatkozási
perrel érvényesítheti. A beavatkozási per a főper első folyamodásu birósága előtt, mindkét fél ellen intézett keresettel indíttatik
meg. A beavatkozási per önnáló perként tárgyalandó, a biróság
azonban a főpert a beavatkozási per jogérvényes eltdöntéséig felfüggesztheti és a perek együttes tárgyalását is elrendelheti.
20. §. A viszontkeresetre nézve az 1868. LIV, t. cz. 77. § - á nak és az 1881. LIX" t. cz. 8. §-ának intézkedései azon eltéréssel
nyernek alkalmazást, hogy a főügygyel együtt tárgyalható viszontkereset az elsőbiróság előtti tárgyalás folyama alatt a per b á r mely előterjeszthető.
A szavatos perbebivására nézve az 1868. LIV. t. cz. 78.
§-ának és az 1881. LIV. t. cz. 9. és 10. §-áuak intézkedései érinlenül maradnak.
(Folytatjuk.)

n a g j a r o r s z á j s fenyítő intézetei.
III.
A soproni

k i r . orsz.

fegyintézet.

A Balkay István igazgató ur által a Magyar Jogászegylet
börtönügyi bizottságának megküldött ismertetésből a következőket
emeljük ki.
Az intézet, mely az 1886. év utolsó hónapjaiban nyilt
meg, 686 zárkát tartalmaz; ezek közül 666 világos zárka fegyenczek elhelyezésére szolgál; a fűtés forró viz segélyével történik;
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minden ajtón kilincses Wertheim-zár vau alkalmazva. Minden helyiségben egy. a folyosókon összesen 54 villanyos lámpa van
alkalmazva. Egy nappali és éjjeli elzárásra szolgáló zárka 26 6g4
| | méter űrtartalommal bir, holott 25 Q m. is elegendő lett volna
m á r ; ezenkivíll szellőzők is alkalmaztattak még, holott ezek feleslegesek lettek volna. Azon zárkák, melyek csupán éjszakára használtatnak, 20. 018 és 18.g90 Q ni- űrtartalommal birnak, holott ezekre
nézve a gyakorlat férfiai 15 | | m. űrtartalmat állapitottak meg.
Egy helyiség izraelita imahelyül szolgál; a róm. kat.h. bitfelekezet hivei az egyik folyosón tartják isteni tiszteletüket, mely
czélból a folyosón oltár van felállitva; sekrestyéül egy zárka
szolgál. Az iskola egyúttal protestáns imahelyül is szolgál
A
fürdőben 12 kád van szabályozható zubanynyal. A kórház 46 ágyra
van berendezve. A gépházban három dörzsvillanygép van elhelyezve.
A villany világítás az u j munkatermekbe is be lett vezetve.
A fegyintézet 446,728 írt 82 krba került s ezen összegből
a villany világítási berendezésre és egy tartalék villanygép beszerzésére 37,860 frtnyi összeg fordíttatott. A felszerelés összes költségei 52,168 frt 35 krra rúgnak. Az intézet ö1«'» kilométernyi távolságban fekszik a várostól.
Fejenkiut és naponkint esik egy fegyenczre épületfenntartás
czimén 0. 315 kr.
1887-ben a megbetegedettek összes száma volt 4 4 5 ; ezek
közül egy izben megbetegedtek 392-en, két izben 31-en, több izben
l i - e n . A 445 beteg közül beszállításkor jó egészségben volt 299.
33 halt meg, 1 pedig fölakasztás általi öngyilkosság folytán halt mrg,
A meghalt 34 ember közül 20 éven alóli volt 1, 20—30 éves 18,
30—40 éves 4, 40—50 éves 6, 50—60 éves 8, 60 éven felül 2.
A légzőszervek betegségeiben 63-an szenvedtek, kik közül 21-en
haltak m e g ; 38-au voltak, kik az emésztési szervek betegségeiben
szenvedtek s ezek közül 3-an haltak meg ; az idegszervek báutalmai 21-nél léptek fel, kik közül 2-en haltak meg. A 445 beteg
közül 259-et az intézetben és 186-ot a kórházban gyógykezeltek.
A kórházban kezelt kóresetek száma a 785 forgalmi létszámnak
23 70 százalékát, a halálesetek száma pedig 4. 33 százalékát teszik.
Az öngyilkosságot egy tizenhat rendbeli lopás miatt 3'/j évi fegyházra elitólt fegyencz követte el, kit 12 napra sötét zárkába, helyeztek, mert egy fegyenczet ugv megvert, hogy a vér elöntötte s
mert már harmadízben súlyosabb fegyelmi vétséget követett el.
„Az élelmezés a szabályok keretén belül már jobb nem is lehet."
A beszállítottak legnagyobb része már a fogházból hozza magával
a kórt. A gyógykezelési költségből esik fejenkint és naponkint
0.23 kr.
Az intézetnek van egy állandóan alkalmazott róm, katholikus, egy evang. ágostai és egy evang. református lelkésze, 1887.
évben összesen 752 fegyencz részesült vallásoktatásban, ezek közül
30 éven alól volt 406," 30—40 éves 188, 40 éven felül 158.
Jó eredményt ért el 293, középszerűt 360, semmineműt 99.
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Az oktatást két tanitó végzi; a tanulók beosztatnak: kezdőkre,
haladókra és a polgári osztályt látogatókra; az utolsó helyen
említetteknél előfordul a tananyag között a gazdaságtan is. Iskolai
oktatásban 298, a 30. életéven alól levő fegyencz részesült, kik
közül 9-en minden eredmény nélkül lettek oktatva. 19 felolvasást
tartottak a fegyenczeknek az intézeti tanítók és a lelkészek s
utóbbiak közül az egyik hatszor olvasott „a jó és rossz barátokról". Müvességben 541-en nyertek oktatást, kik közül 18-an kevés
haladást mutattak. A fegyencz-könyvtár, főleg a magánelzárásban
levők részéről, igen nagy keresletnek örvendett. Különben a könyvtár 184 önálló művet tartalmaz 410 kötetben és 6 füzetben.
Rajztanítás nem volt, énekre pedig minden lelkész vasárnap d. e.
egy óráig oktatott saját hivei közül néhányat.
Az élelmezési napok száma a m. évben volt 236,568; ebből
munkában lett eltöltve 163,628. Munka nélkül:
vasár- ós ünnepnap miatt
...
36.030
betegség és gyengélkedés miatt
. . . 10.668
fegyelmi büntetés miatt
„_.
...
2,069
a beszállítás után 3 hétig foglalkozásban nem
részesülés miatt
... ...
10,2 7
alkalmas munka hiányában
. . . . . . ... . . . 13,956
összesen munka nélküli élelmezési napok
72,940
A munkában eltöltött napokból házi munkára esik 50,698
a ház részére teljesített művességi munkára
„
2,667
kereset czéljából a házon kiviili
„
„
1,422
„
belüli
„
_
„ 108,841
A magánzárkák könyvkötészettel, szalmafonással, kefekötéssel,
takácssággal, szőrmunkával, hálókötóssel, szabósággal, kosárkötóssel és szemüvegkészitéssel foglalkoztak. Tiz fegyencz iparos munkára alkalmatlan; ezek azonban az élelmezés és a házi ellátás
körül szükséges gépies munkákkal, u. m. burgonya-tisztogatás,
bab-, borsó-, lencse-szemzéssel stb. voltak elfoglalva. A tétlenül
eltöltötteknek kimutatott napok nagy részben ezen munkákra fordíttattak. Az intézeti iparüzletnél arra volt tekintettel az igazgatóság, hogy a helyi iparnak ne csináljon concurrentiát, hogy
lehetőleg exportra alkalmas czikkeket állíttasson elő és hogy készletre sohasem dolgozzanak. Az intézet létesítésekor igen érezhető
volt a munkavezetők hiánya, de ezen a bajon idővel segitve lett.
A házi czipészet 1887-ben naponkint a kincstár részére 18.10 krt
s a fegyenczek részére 3 79 krt eredményezett; a vállalati czipészet
naponkint 14.49 illet. 2.90 k r t ; a házi ruhaszabóság naponk. 27.10
illet. 5.41 k r t ; az exportra szánt polgári ruhaszabóság 15.30 illet.
3.0C k r t ; az egyenruha-szabóság 12.49 illet. 2.44 k r t ; asztalos és
kádárság 22.1G illet. 4.57 k r t ; kovács és lakatos iparágak 18. 14
illet. 3.G2 k r t ; a kosárkötés 4.32 illet. 0.8G k r t ; a takácsság a házilag előállított szövőszékekkel az orsz. intézetek kalikó-szükségletét kívánja fedezni; ezeii iparág után eddig azért nem folyt még
be jövedelem, mert az igazságiigyministerium eddigelé még nem
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állapította meg a kalikó árát. Szemüveggyártással 30 ember foglalkozott; jövedelem 12 58 /2. 50 k r . ; szalmafouás 2. 04 /O 40 kr.; kefekötés 7/l. á 9 k r . ; hálókötés a fertői balászok részére 13/2. 58 k r . ;
szőrmunka 3. 94 /0. 78 kr.; könyvkötészettel egy zárkás fegyencz foglalkozott a ház részére; jövedelme 20. 86 /4. 16 kr.; tiszti kertészek
jövedelme 4. 38 /4. 6 kr.
Tizenöt iparág üzése után esik a kiucstárra 14,503 frt 35 kr.
a fegyenczekre és a segélyalap javára 2,926 „ 38 „
összesen
17,429 frt 73 kr.
Fejenkint és naponkint esik a kincstárra átlag 13*15 kr, a
fegyenczre á a segélyalapra 2.65 kr. A vállalati iparágak jövedelmezőbbek és házilag kezelt iparágaknál,
mert azoknál a jövedelem
sokkal realisabb; ezek — különösen azok, a melyek pusztán a
piaczra vannak szoritva, mint pl. a kosárkötés, — nagyon kis h a szonnal kénytelenek megelégedni. Ezen iparág különben kiváltképen
a zárkások kedveért áll fenn, itt tehát a jövedelem csak másodrangú kérdést képez. A fegyencz megkedveli a munkát, mert -—
ugy mond a váczi fegyintézet igazgatója 1886. évi jelentésében —
egyedül ez szórakoztatja és kizáróan ez j u t t a t j a jobb élelemhez.
A gyermekjáték-készítést
a soproni intézet igazgatója nem
tartja oly munkának, melylyel a fegyenczeket foglalkoztatni lehetne, a mint ezt sokan kívánják, mert szerinte a fegyházban nem
lehetne Ízléses (?) és divatos játékszereket előállítani és nem lehetne a „szabad, tehát élénkebb képzelődósü jobb izlésü férfiakkal"
versenyezni. Szerinte nálunk még 10 fegvencznek készítményeit
sem lehetne haszonnal értékesíteni. Az igazgató is ellensége a
fegyházi munka bérletnek, a mint az az absolut korszak alatt
divatozott; de barátja a vállalat azon — nálunk némely fegyintézetben divó-módjának, hogy bizonyos megbatározott kisebb számú
munkás bizonyos munkához nap- vagy darabszám után kivetendő
áron vállalkozónak kiadatik. A vállalkozó adja azon munkához az
anyagokat és műszereket, értékesiti a kész árukat és fizeti a
munkadijakat. E mellett a kincstárnak nincs befektetése, nincs
risicója és megvan a biztos munkadíj mellett az állandó biztos
munkája, a mi a kincstár hasznát képezi. E mellett a fegyenczek
még sokkal jobban megtanulják az iparágat, mint házi kezelés
mellett, mert a vállalkozóknak havonkint 75—100 írttal fizetett
képzett munkavezetőik vannak, holott az intézet csupán 500 f r t
évi fizetést adhat egy munkavezelőnek, a miért képzett és máskülönben is kifogástalan iparost kapni nem is lehet és ebben rejlik
annak oka, hogy a vállalkozók munkavezetői rendesen sokkal tisztességesebb emberek, mint a milyeneket a csekély intézeti fizetés mellett a fegyház megnyerni tud. A vállalkozó csak jó munkára törekszik, mert csakis ezt értékesíthet s ezen czél elérhetése végett s
a kiváló munkásokat külön ipardijjal is jutalmazza, a mi az intézetnek szintén nincs módjában. Egyedül a vállalkozók képesek
évtizedeken át szerzett tág üzleti összeköttetések folytán utazóik
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segélyével az iparczikkeknek minél tágabb és a külföldre kiterjedő
piaczot teremteni, a helyi iparnak egyidejüleges megkimélése mellett.
A soproni fegyintézet 1887. évi mérlege 20,663 frt 52 krnyi
tiszta jövedelemmel záródik le. Ebből a kincstáré: 17,737 frt 14 kr.,
a fegvenczeké: 2,027 frt 48 kr., és a segélyalapé: 898 f r t 90 kr.
Iparos munkanap volt: 110,263 esik, tehát kereset naponkint
és fejenkint: 18.74 k r . ; ebből a kincstáré: 16.08, a fegyenczeké
és a segélyalapé 2.65 kr., készáruja épen nincsen az intézetnek.
Az igazgató constatálja, hogy daczara annak, hogy az intézeti iparüzlet első évében volt csak, mégis a jövedelem összegének
magassága tekintetében egyszerre a régi intézetek között foglalt
helyet, s még pedig nem is az utolsót.
Végül felemiitjük, hogy az intézeti iparüzlet jövedelme a minden fegvenczre fordított napi költséget 7.5 krral elosztja, „mi az
első évben — ugy mond az igazgató — semmi esetre sem megvetendő eredmény."
Dr. G. L.

JOGESETEK.
Magyarország.
Perelhető-e
zatlan

fizetés

a kereskedőknek

ama hely

bíróságánál,

üzleti
hol a

összeköttetésében
könyveket

történt

tarto-

vezetik ?

A prdts 35. §-a e tekintetben tartozatlan fizetésből eredő és
egyéb követelések között különbséget nem tesz.
De külömben is üzleti összeköttetésbea levő kereskedők között
tartozatlan fizetésről alig lehet szó. A kereskedőre az alaki szabályokkal nem lehet rábizonyítani, hogy az általa eszközölt fizetés
tartozatlan.
Ennek illustrálására következők szolgáljanak példákúl.
Lehet, hogy a kereskedő azért fizet más kereskedőnek, hogy
később megnevezendő árúkat küldjön neki, vagyis előbb küldi be
az árt, mintsem az árút megrendelné. Ennek oka lehet az, hogy
az illető kereskedőnél nincs személyes bitele vagy, hogy a megrendelési helyen üzleti titok legyen megrendelése mindaddig, mig
az árúra szüksége van, — de akkor a szállítás fennakadás nélkül
történhessék és ezért a megkeresett czégnek az árát már eleve beküldte. — Ha már most a küldemény nem felel meg a megrendelésnek, miért ne követelhesse vissza a beküldött pénzt — mely
szintén tartozatlan fizetés — a 35. §. 2. pontjának értelmében a
könyvvitel helyének birőságánál ? Miért n e részesüljön ez esetben
könyvkivonata azon előnyben, melyet külömben élvez ?
Vegyünk egy másik esetet.
Egy kereskedő vele üzleti összeköttetésben álló másik kereskedő érdekében beváltja annak valamelyik követelését, feltéve természetesen, hogy a két kereskedő különböző helyeken bir teleppel,
azon reményben, hogy majd az hasonló esetben ismét neki fog az
ő piaczau szívességet tenni. Ha már mostan ama kereskedő tartó-
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zásának vonakodik eleget tenni, mie'rt ne perelhesen a tartozatlan
fizetést eszközlő könyvei vitelének helyén ? Az eset ugyanaz, de
gyakoribb, ha oly intézésnek felel meg a kereskedő, melyért fedezetet még nem nyert, vagy oly névbecsülési fizetést tesz, melyre
nem volt íelbiva. Ez is tartozatlan fizetés kereskedők között?
De mint fent mondtam, a törvény nem is tesz killömbséget
illetőség tekintetében tartozatlan fizetésből eredő s más követelés
kőzt. Übi lex non distinguit nec nos distinguere licet.
Yan azonban ilyen esetre vonatkozó semmitőszéki határozat,
melyre támaszkodva biróságaink némelykor az illetékességet leszállitják.
E határozat a következő: „Tartozatlan fizetés megtérítése
iránti keresetekre a prdts 35. §-a nem alkalmazható, következőleg
az ilynemű kereseteknél a történt fizetés helye a bíróság illetőségét
meg nem állapithatja." (4937/1871 .sz.)
E határozat szerint is csak azon alapon nem lehet tartozatlan fizetés esetében az illetőséget megállapítani ós illetőleg azon
bírósághoz nem lehet fordulni, melynek területén a fizetés történt,
de nem zárja ki a 35. §. 2. pontja szerinti kivételes illetőség megállapítását.
Más szavakkal: e határozat nem vonatkozik a prdts 35. §-ának
2-ik, hanem annak 1-ső pontjára, mely szerint a kereset ott indítható meg. hol a szerződés a dolog természete szerint teljesítendő.
E határozat a tartozatlan fizetést „quasi contractus"-nak tekinti s
nem engedi meg, hogy az 1-ső pontban felemiitett esetek módjára
kivételes illetőséget állapitson meg.
A hi átkozott határozat tehát nem a prdts 35- §. 2-ik, hanem
1-ső pontja által szabályozott illetőséget zárja ki s miután a törvény e tekintetben külömbséget nem tesz, azt hiszem, nem szükséges, de nem is indokolt külömbséget tenni, mert az, hogy a fizetés tartozatlan, amúgy is nehezen igazolható be s inkább csak
motívum, belső ok, a per jog azonban ezekkel nem foglalkozik,
hanem csak a külsőleg jelentkező cselekvényekkel
Dr. Friedmann
Ottó.
A
vonja,

kifizetés
miért

egymagában

is a f e n r á l l ó n a k

a zálogjog
j e l e i tkezö

megszüntetését
zálogjogra

maga

alzálogjog

után

nem

szerezhető

A széke>f liérvári kír. törvényszék:
Alperesek mint néhai S. L. örökösei
köteleztetnek a jelzálogul szolgáló székesfehérvári 4,400 sz. tjkvi A 31. a
hrsz. ingatlan értéke erejéig a kereseti 777 frt 77 kr. tökét stb. megfizetni.
Indokok : Felperesi ügygondnok kereseti kérelmének hely volt adandó s
alperesek mint jogutódok a jelzálogul jelentkező ingatlan értéke erejéig az alzálogul szolgáló kereseti tökekövetelésben egyetemleg el voltak marasztalandók :
mert midőn a felperesi czég 1885. május 8-án felűlkeblezést eszközölt ki
120 frt 56 kr. és 331 frt, 82 kr. kétrendbeli tőke és jár. erejéig C) 32. alatt az
alzálognl szolgáló C) 26. ajatti örökségi jutalékra, mely a kereseti összegnek felel
meg s mely összeg nagysága alperesi részről is beismerve lett, a bekeblezés
tényleg fennállott s arra felülkeblezés folytán oly jog szereztetett, mely a nyil-
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vánkönyvön kivül álló tények által meg nem semmisíthető még az esetben sem,
ha sikerült volna alpereseknek bizonyítani azt. hogy az alzálogul szolgáló örökségi jutalék, mely 1884. deczember 9-én vált S. S, telekkönyvi tulajdonává, az
1883. febr. 2-án kelt nyugta és törlési engedély értelmében valóban felperesi czég
tlkvi jogszerzése előtt kifizettetett s ezzel meg is szűnt volna.
A budapesti kir. ítélő tábla : A kir. törvényszék Ítéletét megváltoztatja s
felperest keresetével elutasítja.
Indokok : Minthogy az alperesek által viszonválaszukhoz csatolt s a prdts.
167. §-a értelmében teljes bizonyítékot képező nyugta és törlési engedélylyel
igazoltatik, hogy a kereseti követelés, még mielőtt felperes a végrehajtási zálogjogot megszerezte, megszűnt; minthogy továbbá felperes kifogásával szemben alperesek a 3, alatti nyugta és törlési engedély tartalmának valóságát az általuk
felbivott s a per során kihallgatott tanuk vallomásával beigazolták ; minthogy
ezek szerint a felperes oly bekeblezett zálogjogra nyert felülkeblezést, mely a
végrehajtás foganatosítása idejében már fenn nem állott s melynek tlkvi kitörlése
egyedül ama akadályba ütközött, hogy alperesek örökösi minőségüket hagyatéki
átadó végzé-sel nem igazolták, ezeknél fogva felperest keresetével elutasítani kellett
A m. kir. Cur a: A másodbiróság Ítélete megváltoztatik és az elsőbiróság
Ítélete az abban felhozott okok alapján s főleg azért hagyatik helyben :
mert a telekk. rendt. 79. §-a és az általános ptkv. 409. §-a szerint az
ingatlanra szerzett zálogjog csak a telekkönyvileg kitüntetett törlés által szűnik
meg, maga a kifizetés a zálogjog megszüntetését maga után nem vonja, ebből
pedig az következik, hogy a fennállónak jelentkező zálogjogra alzálogjog szerezhető és miután alperesek azt, hogy az alzálogjog rosszhiszemüleg szereztetett,
nem bizonyították, mert a viszonválaszukban felhozott azon körülmény, hoey jogelődjük a C) 19. t. a bejegyzés szerint a zálogjog törléssért az alzálogjog kieszközlése előtt folyamodott s hogy ezen kérvényével csak alaki hiány miatt utasíttatott el, a rosszhiszeműség bizonyítására bizonyítékot nem képez. (1890. jun. 14
7,454 sz.)
Ugy a viz szabályozására,
engedélyezést
tóság

nem

hatáskörébe

igénylő

mint

ügyekben

a viz használatára
való

intézkedések

a törvény

szerint

a közigazgatási

ha-

tartoznak.

A m. kir. Cnria:
Mindkét alsóbiróság ítélete az egész perbeli eljárással
együtt az 1881. LIX tcz. 39. § h) pontja alapján megsemmisíttetik, s a keresetlevél az azt benyújtónak visszaadatni rendeltetik.
Indokok : A kereset, mint ez az 1888. évi október hó 23-án megtartott
birói szemle alkalmával megállapittatott, a m.-i határból jövő, fel- és alperes
kertjén keresztül menő s a vasúti töltés alatt a régi Maros medrébe szakadó ér
felperes telkén lévő medrének alp res által önkényüleg kieszközölt kiásatasa folytán szenvedett jogsérelem orvoslá-ára van irányozva.
E perben tebit első sorban az lenne megbírálandó, hogy alperes panaszolt
cselekménye a vizjogi törvénybe ütközik-e vagy sem ? Miután azonban ugy a
viz szabályozására, mint a viz használatára a törvény szerint engedélyezést nem
igénylő ügyekben való intézkedések, melyek közé az érmeder kiásatása jogszerű
vagy jogszerűtlen voltának meghatározása is sorozandó az 1885. XXIII. tcz. 156.
és 177. §-ai szerint a közigazgatá i hatóság hatáskörébe tartoznak, miből azután
következik, hogy ilyen esetben az előobi állapot visszaállítása s a kártérítési
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kötelezettség megállapítása sem tartozik a birói hatáskörbe, mit sem változtatván
ezen az a körülmény, hogy a kérdése^ ér vízműnek tekiutetik-e vagy nem ? Mert
az idézett törvény hatálya annak 10. és következő szakaszai szerint s szabad
rendelkezés alatt álló vizekre is kiterjed, s igy legyen az ér akár vizmn, akár
szabad rendelkezés alatt álló viz bevezetésére szolgáló meder, arra az idézett
törvény 156. és 177. §-ai egyaránt alkalmazandók. Az alsóbiróságok ezek szerint
a polgári biróság hatósága alá nem tartozó ügyben járván el és Ítélvén, Ítéleteiket az egész perbeli eljárással együtt megsemmisíteni kellett. (1890, ang. aug. 13.6610 sz.)
Az
szűnése

alhaszonbérlő

és a tulajdonos

közti

viszony a

haszonbérlet

meg-

után.

A budapesti kir. ilélő tábla : Az e.-b. ítéletét a II.-r. alperes
irányában felperest feltétlenül elutasító részében helybenhagyja,
egyéb részeiben azonban megváltoztatja s felperest az I.-r. alperes ellen támasztott kereseti követelésével is feltétlenül elutasitja.
Indokok:
Habár joggyakorlatunk szerint a haszonbérlő, a
mennyiben ettől a szerződésben eltiltva nincs, rendszerint jogosítva
van a kibérelt dolgot albérbe adni és habár a felperes az A) alatt
mellékelt szerződéssel és T. J. vallomásával bebizonyitotta azt,
hogy a kérdéses földeket a nevezett bérlőtől 1886. szept. 28-tól
kezdve négy évi időre albérletbe vette és hogy az alperesek őt
1887. okt. hóban az albérlet elhagyására kényszeritették, a visszahelyezés és az okozott kár megtérítése iránt az alperesek ellen
inditott keresetének helyt adni még sem lehetett, mert az a körülmény, hogy az I.-r. alperes a felperestől a bérlő T. S. helyett
bérleti fizetéseket elfogadott, a felperes és a tulajdonos közt jogviszonyt egyáltalán nem hozott létre, egyébként pedig nem is állította, hogy az I.-r. alperes és közte és T. S. közt létrejött albérleti szerződéshez hozzájárult és hogy a szerződés annak bemutattatott volna.
Tekintve ezek után, hogy az I.-r. alperes bérlője T. S. a
közte és az I.-r. alperes közt fennállott bérleti szerződést 1887.
aug. 20-án feltétlenül és véglegesen megszüntette, az I.-r. alperes
azzal a tényével, hogy az általa kötött bérleti szerződés megszüntetése után ingatlanait birtokba vette és más személynek ismét
bérbe adta, a felperessel szemben birtokháboritást nem követett el
és a felperes az albérlet megszüntetéséből netán származott kárkövetelését sem az I.-r. alperes, sem pedig az ennek jogán eljárt
H.-r. alperes ellen nem érvényesítheti, minek folytán az utóbbira
nézve az e.-b. Ítéletét helybenhagyni, az I.-r. alperesre nézve pedig megváltoztatni és a felperest az utóbbi irányában is keresetével elutasítani kellett.
A m. kir. Curia: A másodbiróság Ítélete helybenbagyatik
indokaiból és azért:
mert az esetben, ha a haszonbéri szerződés a haszonbérbe
adó világos hozzájárulása nélkül egy harmadik egyénre ruháztatik
át, az alhaszonbérlő olyannak tekintetik, mint a ki a haszonbé
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tárgyát csakis a főhaszonbérlő jogán és nevében birtokolja, miből
következik, bogy ha a tulajdonos s a haszonbérlő között a haszonbéri viszony bármi okból megszűnik, megszűnik egyszersmind az
alhaszonbérlő birtoklási joga is, e megszűnt jogba való visszahelyeztetés iránt iuditott keresetnek tehát jogalapja nincs; és mert
abból, hogy I.-r. alperes a F. S. és felperes közt létrejött alhaszonbéri viszonyról tudomással birt és bogy az esedékes haszonbért felperestől elfogadta, ha e körülmények bizonyítottaknak tekinthetők lennének is, nem vonható le az a következtetés, bogy
I.-r. alperes az alhaszonbéri szerződést elfogadta s ez által közte
és felperes közt szerződéses viszony létesült volna, hanem csak az,
hogy a haszonbér tárgyának F. S. nevében és jogán birtoklása
ellen kifogása nem volt, a minthogy, miután a haszonbéri szerződésben az albaszonbórbeadás megtiltva nem volt, nem is lehetett.
(1890. aug. 21. 7006. sz.)
A

sommás vis87ahelyezési

perekben

perújításnak

nincs

helye.

A budapesti kir. Ítélőtábla : Az elsőbiróság Ítéletének felebbezett részét annak kijelentése mellett, hogy az ítéletnek l.-r. alperes által neheztelt részét az 1881. 59. t.-cz. 85. §-ának második
bekezdése értelmében a nem felebbező II. r. felperes által is felebbezettnek veszi, megváltoztatja I.-r. alperest keresetével elutasítja,
a perköltséget felperesek és I.-r. alperes közt kölcsönösen megszünteti.
Indokok: Az 1802. 22. t.-cz. és 1807. 13. t.-czikkek szerint
a sommás visszahelvezési pernek czélja az, bogv egyrészt a tényleges birtoklás, másrészt az önhatalmú birtokháboritás ténye birói
határozattal megállapittassék, ennek folytán a megháborított tényleges állapot fentartassék, ellenben a birtokjogra vonatkozó további
igény az idézett törvényczikkek kifejezett rendelkezése szerint nem
a sommás visszahelvezési, hanem csak rendes per utján érvényesitketők, ezekhez képest tehát a sommás visszabelyezési perek jelzett természete, melynél fogva azok keretén belül jogkérdések a
birói elbírálás tárgyát nem képezhetik, a perújítás jogorvoslatát
kizárván, elsőrendű alperest az elsőbiróság Ítéletének megváltoztatása mellet, perujitási kérelmével elutasítani kellett.
A m. kir. Curia: A másodbiróság Ítélete helybenhagyatik,
indokaiból és azért, mert a birtokháboritás tényéből származó kártéritéritési követelés, ha az, mint jelen esetben is, a sommás viszszabelyezési keresettel együttesen érvényesíttetik, a visszabelyezési
pernek járulékát képezi s mint ilyen jogorvoslatok tekintetében
emennek szabályait követi. (1890. aug. 13. 4788. sz.)
Az ügynök
vel

kötelező

az á l t a l a

megállapodásra

közvetített

ügyletek

tekintetében

a

megrendelő-

léphet.

A m. kir. Curia : Mindkét alsóbirósági Ítélet megváltoztatása
mellett köteles alperes felperesnek a leszállított 371 f r t 32 kr.
kereseti tőkét megfizetni; szabadságában állván egyszersmind al-
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peresnek a D) alatti felperesi számlában foglalt bor- és szeszárukról rendelkezni, ha felperes W. S. utazója személyében leteszi a
főesküt arra, hogy a C) alatti megrendelő-jegy, annak alperes által
történt aláirásakor kitöltetlen nem volt és hogy alperes és W. S.
között oly megállapodás nem j ö t t létre, hogy alperes felperesnek
csak akkor küldjön árukat, ha ő (alperes) levelet ir felperes czégnek, a melyben meghatározza, hogy minő bort, mily mennyiségben, mily árban és mikor küldjön.
Indokok:
Alperes a D) alatti számlában foglalt áruknak
megrendelését tagadván, felperes a C) alatti alperes által sajátkezűleg aláirt megrendelő-jegyet mutatta fel. Alperes ez ellenében
azzal védekezett, hogy ő a megrendelési jegyet kitöltetlenül irta
alá és hogy közte és felperes utazója W. S. között a fennebb
megitélt főeskü szövegében foglalt megállapodás j ö t t létre. Nincs
törvényes ok arra nézve, hogy alperesnek felperes tagadása ellenében meg ne engedtessék a fennebbi körülményeknek és ezek
által annak bizonyítása, hogy a C) alatti megrendelő-jegynek
tartalma nem való. A per kimenetelét tehát az alperes által felperesnek W. S. utazója személyében a fentebbi körülményekre
nézve kinált és felperes által elfogadott főeskiitől kellett függővé
tenni. Nem lehetett figyelembe venni egyrészt alperesnek azon
kifogását, hogy az áru neki el nem küldetvén, felperes szerződési
kötelezettségének a maga részéről nem tett eleget; mert alperes
az áruátvételt mind a 2. sz. alatti, mind a D) a. számla vétele
után határozottan megtagadván, felperes az elküldés által az árut
az át nem vétel esélyeinek már a kereskedői gondosságnál fogva
ki nem tehette és keresetében 'különben is kijelentette, hogy az
áru nála alperes rendelkezésére áll, ezzel tehát kifejezést adott
annak, hogy kész a teljesítésre; de nem lehetett másrészt figyelembe
venni felperesnek azon kifogását sem, hogy utazója W. S. az alperes
által, vitatott megállapodásra nem volt jogosítva ; mert még az egyszerű
ügynökök jogköréhez is épen az ügyletek közvetítése tartozván, az e
jogkörben tehát a megrendeléseire nézve tett megállapodások
tekintetében az, ki az ügynököt kiküldötte, nem hivatkozhatik arra, hogy az
ügynök erre felhatalmazva nem lett volna. (1890. évi márczius 13.
1068/1889. sz.)
A hamis tanuzás fogalmához.

A budapesti kir. itélő tábla: Ugy B. József vádlottat a BTK.
215. és 210 §-ai alapján terhére rótt hamis tanuzás bűntettének,
valamint M. Ferenczné szül. Sz. Róza vádlottat a BTK. 222. §-a
második bekezdése alapján terhére rótt hamis tanuzásra való rábírás vétségének vádja alól felmenti. Ennyiben a kir. törvényszéknek ítéletét megváltoztatja; egyebekben, vagyis azt a részét, mely
szerint M. Ferenczné szül. Sz. Róza vádlott a BTK. 210. §-a alapján,
hamis eskü bűntettének gyanújából ellene emelt vád alól felmentetett, helybenhagyja.
Indokok: Mert ha a Sz. János, K. Ulrich és J. József tanuk
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vallomásaihoz képest igaznak vétetik is, liogy B. József vádlott
az özv. Tr. Istvánná részére M. Ferenczné ellen 37 frt 75 kr.
erejéig inditott polgári perben való tanúskodása előtt, a nevezett
tanuk jelentében több izben ugy nyilatkozott, hogy őt M. Ferenczné eme tanúskodás végett folyton zaklatja, holott ő emez ügyben
mit sem tud : ezzel még nincs bizonyossá téve sem az, hogy M.
Ferenczné B. József vádlottat valóban zaklatta; sem az, hogy a
most nevezett vádlott emez ügyben valóban nem is tudott semmit,
illetőleg hogy azt, a mit emez ügyben a polgári biróság előtt
vallott, hamisan vallotta volna. Nincs pedig bizonyossá téve annyival inkább, mert a mennviben nevezett vádlott a tanuk előtti ama
nyilatkozatát épen özv. Tr. Istvánnónak beszélve, ennek korcsmájában borozás közben tett, vagy az özv. Tr. Istvánná személyes
jelenléte által feszélyezve épen akkor mondott jobb tudomása ellenére valótlanságot és nem akkor, a mikor a biróság előtt a komoly következményekre való figyelmeztetés után eskü alatt vallott.
Az továbbá, hogy B. József vádlott beismerte, miszerint M.
Ferencznétől több izben élelmi szereket k a p o t t : a jelen esetben
szintén nem bizonyíték; mivel nevezett vádlott eme beismeréséhez
azt is hozzá tette, hogy azokat az élelmi szereket M. Ferencznétől az üzleti levelezés körül való segédkezósért kapta.
Minthogy pedig az eljárás fejleményei, B. József vádlott ellen a fentebbieken kivül egyéb terhelőt fel nem mutatnak, a kir.
tábla eme vádlottat, a vádbeli hamis tanuzás bűntettében bűnösnek ok és jogszerűen fel nem ismerhette. Hasonlóképen M. Ferenczné vádlott ellenében az eljárás fejleményei, nevezetesen B.
Imréné és B. Jánosné tanuk vallomásai lényegileg csak annyi terhelőt szogáltatnak, miszerint a nevezett vádlott a maga érdekében
eme tanukat külömböző ügyekben és alkalmakkal tanúskodásra
szólította fel, s nekik pénz- és egyéb jutalmat igért, illetőleg kínált. Egyik sem mondja azonban a nevezett tanuk közül, hogy a
midőn kijelentették M. Ferenczné előtt, miként a kérdéses körülményről tudomással nem birnak, az őket tovább is kérte, f a g g a t t a ,
rábeszélte, illetőleg hamis tanuzásra rábirni törekedett volna. Özem
előtt tartva már most, hogy a BTK. 232. §-a határozottan arról
szól ki mást „hamis tanuzásra rábirni törekszik" és nem arról a ki
valakit az érdekében való tanúskodásra felszólít, vagy annak azért
jutalmat igér vagy kinál és tekintve, hogy M. Ferenczné vádlott
a nevezett tanukban olyan személyeket szólított fel a kérdéses
tanúskodásra, a kikről körüményeiknél fogva okszerűen feltebette,
hogy az illető körülményről felvilágosító tudomással b í r h a t n a k :
a kir- tábla azt a felszólítást nem találja olyan cselekménynek, a
melyben N. Ferenczné vádlott ellen a hamis tanuzásra való reábirás vétségét állapíthatta meg.
Ezknél fogva a kir. tábla ugy B. József, mint M. Ferenczné
szül. Sz. Róza vádlottat az ellenük emelt vád alól felmentendőnek
találta. Egyebekben a kir. törvényszék Ítéletét vonatkozó indokainál
fogva hagyta helyben, mindazonáltal ez utóbbiak során annak a
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kijelenetésnek mellőzésével, Nintha M. Ferenczné B. Józsefet hamis
tanuzáséa csábitotta volna. (1889 nkt. 14. 30230, sz.)
A m. Mr. Curia : Tekintve, hogy B. József vádlottnak wiagánköben a való mondásának törvény szerinti kötelezettségé nélkül
tett egyszerű állítása egyrészről, másrészről ugyanennek
a bíróság
előtt tett, esküvel erősített vallomása közötti ellentét esetében nem az,
a mit az egyszerű beszélgetésben mondott, hanem az bir
tulsulylyal,
a mit a bíróság szine előtt ünnepélyes alakban mint tanú nyilváritott illetetőleg vallott és a mit vallomása komolyságára és következményeire való birói figyelmeztetés után a bíróság szine előtt
esküvel megerősített;
tekintve, hogy e két külömböző körülmények között mondottak elérése, illetőleg egymással való ellenkezése esetében nem az
állapitható meg egyszerű elbeszélés tartalma által valótlannak, a
mit vádlott a biróság előtt esküvel erősített; és inkább megfordítva, a mennyiben az ellenkezőre mutató nyomatékos adatok vagy
jelenségek nem forognak fen, az fogadandó el az állítás komolyságát nélkülöző bittel nem biró beszédnek, a mi társalgás közben
egyébként is a legkülönbözőbb indokokból és alig ellenőrizhető
módon állíttatott;
tekintve továbbá, hogy M. Ferenczné szül Sz. Rozália, a
ki ugyanazon polgári perben ép a B. József vádlott által bizonyított ténykörülményre tette le a pótesküt, a hamis eskü miatt ellene emelt vád alól mind a két alsóbb fokban mentetvén fel, s ez
által itéletileg ugyanazon döntő kürülménynek igazolása fogadtatván e l : kiegyenliethetlen ellnemondás nélkül az ugyanazon egy
körülményt bizonyító A. József vádlott ellen sem állapítható meg
a hamis tanuzás ;
tekintve, hogy a fentebbi megállapítás mellett önmagától elesik azon vád, mely szerint M. Ferenczné vádlott B. József vádlott társát hamis tanuzásra reábirta, mely cselekmény bebizonyitás
esetében a BTK. 215. §-a alá eső hamis tanuzás bűntettében a 69.
§-nak I. pontja értelmébeni felbujtási képezte volna.
M. Ferenczné ellen a BTK. 222. §-ának 2-ik bekezdése alá eső
hamis tanuzásra való reábirás törekvése miatt emelt vádat illetőleg:
Annak előrebocsátása után, hogy a BTK. XII. fejezetében
meghatározott hamis tanuzás alatt a biróság vagy hatóság előtt
büntető, polgáári vagy fegyelmi ügyben annak lényeges körülményeire nézve tett és esküvel megerősített „hamis tanúvallomás"
értetvén, ennek folyamányaként a BTK. 222- §-a szerint büntetendő vétség alkotó elemét is azon törekvés képezi, hogy más biróság vagy más hatóság előtti büntető, polgári vagy fegyelmi
ügyben annak lényeges körülményére nézve vallomást tegyen és
azt esküvel megerősítse ;
tekintve, hogy özv. Fr. Istvánnénak M. Ferenczné született Sz.
Rozália vádlott ellen házbérkövetelés iránt megindított polgári
perében az képezte az ügy lényegét: a nevezett felperes alperes
volt 33 frtnyi viszonkövetelésének e lakbérkövetelésbe való beszá-
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mifcásába beleegyezett-e ? a M. Ferenczné szül. Sz. Rozália felperessége alatt özv Fr. Istvánná kukoriczaszár eladásából származott
16 frtnyi követelés iránt megindított polgári perében az ügy lényeges körülményét az képezte: hogy ezen követelés a nevezett
alperes állitása szerint házbérkövetelésébe való beszámítás által
tényleg törlesztetett-e ? tekintve B. Imróné tanúvallomását, mely
szerint M. Ferenczné vádlott őt 5 frt ígérete mellett a fentjelzett
perek egyikében azon hamis tanuzásra akarta reábirni, hogy vádlott házbértartozásának összegét ő vitte el özvegy Fr. Isvánnénak ;
tekintve, J. Gábor tanúnak azon vallomását, mely szerint
neki M. Ferenczné vádlott két font vadhúst adott s ezenfelül még
5 frtot is igért az esetre, ha a bíróság előtt az mondandja, hogy
tanú munkabérét özv. Tr. Istvánná a vádlott által neki fizetett
lakbérösszegből fizette meg; tekintve K. Imréné tanúvallomását,
mely szerint M. Ferenczné vádlott által dupla uapszám megadásának ígérete mellett azon valótlan ténynek bíróság előtti bizonyítására szolittatott fel, hogy vádlott ő általa küldött özv. Tr.
Tstvánnénak élelmi szereket, s tekintve végre J. Józsefnek további
vallomását s B. Jánosné tanúnak vallomását, a melyek előtt azt
fogja vallani, hogy az özv. Tr. Istváuué által vásárolt kukoriczaszárat ő vágta le; B. Jánosáénak pedig 2 frtot ajánlott az esetre, ha
a bíróságnál azt fogja bizonyitani, hogy özv. Tr. Istvánná vádlottnak a kukoriczaszár árával rartozik; tekintve, hogy ezen tanúvallomások tartalmának a fentebb emiitett polgári peres ügyek lényeges körülményeivel való összeegyeztetéséből kitűnik, hogy ama
tanúvallomások, a melyeknek bíróság előtti tételén M. Ferenczné
vádlott a nevezett tanukat reábirni törekedett, a peres ügyeknek
fent ismertetett lényeges körülményeire egyátalábau nem vonatkoztak, s azokat nem érintették ;
tekintve, hogy már ez oknál fog7a M. Ferenczné vádlott
ellen a BTK. J222. §-ának második bekezdésében meghatározott
hamis tanuzásra való reábirás törekvésének vétségei állapithatók
meg: a kir. tábla Ítélete helybenhagyatik (1890. jun. 20., 1093. sz.)
Fölmentés jogos védelem

alapján.

A vi. kir. Curia: A vizsgálat és végtárgyalás adatai alapján a következő
tényállás veendő megállapítottnak. Az elhalt P. Péter, Zs. István I. r. vádlottat
a zentai csárdánál minden ok nélkül jogtalanul megtámadta, ennek mellényét lehasította, ezt arczul verte ugy, hogy Zs. Istvánnak még a kalapja is kiesett fejéből, a mi helyett azután Zs. István a P. Péter kalapját elkapta ennek fejéről. Be
van bizonyítva a vizsgálat és a bizonyitó eljárás alkalmával nyert adatok által >
hogy Zs. István és társai a további összeütközés kikerülése végett a zentai csárdától előre hajtattak, hogy őket P. Péter és ennek társai el ne érjék, le is tértek
a rendes ntról F. Antal tanyája felé, hol bevárták, mig P. Péterék a rendes uton
elhaladtak s csak ezután folytatták szintén haza felé utjokat. Bebizonyitottan áll,
hogy P. Péter és társai útközben T. András tanyája alatt kocsijukkal megállottak 8 észrevevén, hogy Zs. Istvánék kocsija utánuk jön, azt bevárták. Od-a érkezvén Zs. István, ez minden vonakodás nélkül adta át P. Péter felszólítására ennek
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kalapját, s midőn ez még ezenfelül az általa a zentai csárdástól vett kalap árát
is követelte Zs.-tól, az a követelt összegnek kifizetésére vonatkozólag azt állította,
hogy nem lévén nála pénz, a követelést nem teljesítheti, mely körülmény valódiságát L. Vincze tanú is megerősítette azzal, hogy Zs. már előbb is tőle kért
pénzt kölcsön. Ennek daczára P. Péter és ennek unokaöcscse P. János II. r. vádlott Zs. István ezen 1 yilatkozata ntán is a kalap árának azonnali megfizetését
követelték s majd kalapját akarták tőle zálogképen elvenni, de minthogy ezen
követelésnek Zs. István eleget tenni nem tndott és kalapját meg nem akarta engedni zálogla, L. Vincze, H. Mihály, G. János és B. János tanuk eskü alatt
tett vallomása szerint P. János öklével kétszer is fejbe ütötte Zs, Istvánt, mire
az egy botot húzott elő a kocsiból s azzal P. János vállára ütött. Erre a botot
P. János II. r. vádlott kicsavarta a kocsin ülő Zs. István I. r. vádlott kezéből s
ezzel a bottal Zs. Istvánt a kocsi egyik feléről ütötte, az ekkor szintén Zs.-ék
kocsijához ment P. Péter pedig ostornyéllel a kocsi másik oldaláról verte azt,
ki menekülni akarván az ütések elöl, ismételten hajtásra szólította fel a vele egy
kocs in ülő H. Mihályt és L. Vinczét, a kik azonbaü a két felől felárkolt keskeny
nton N. J. György III. r. vádlottnak keresztbe állított, s még hátul egy boronával is ellátott kocsija miatt tovább nem haladhattak a kocsival. Ekkor Zs. István
I. r. vádlott az ütések súlya alatt lebukva a további ütések elől a kocsi fenekén
guggolva búzta meg magát, s midőn P. Péter őt innen kirántani akarta s ezért
hozzányúlt: ekkor vette elő I. r. vádlott licskáját s azzal maga körül hadonázva
oly szerencsétlenül vágott P. Péter felé, hogy a kés szúrása az 5-ik és 6-ik
borda között a sziv burkába is behatolván, annak csakhamar halálát idézte elő,
minek láttára P. János II. r. vádlott újból ütni kezdette a történtek után kocsijukon tovább haladó I. r. vádlottat, a ki ezen ütések áttal az orvosi látlelet
szerint 8 napon belül gyógyuló sértéseket szenvedett.
Az ekként megállapított tényállás alapján kétségtelen, hogy I r. vádlott
nem volt a támadó, ellenkezőleg a két P. támadásai elől folyton menekülni akart,
ismételve kérvén a vele egy kocsin ülőket a továbbhajtásra. I. r. vádlott e szerint mindig védelmi helyzetben volt és kideritttt cselekedetei P.=éknak ellene intézett erőszakoskodási kikerülésére további bántalmaztatása elleni oltalomra irányzottaknak mutatkoznak. I. r. vádlottnak P. Péter vagy P . J á n o s elleni sérelmező
szándéka az eljárás adatai alapján sehol bizonyítást nem talált; főt ezen vádlott,
a midőn vele egy kocsin ülő társai által nem védetve, mindkét P. által ütésekkel
illettetett, a folytonos ütlegeléstől való megoltalmazása czéliából a kocsi fenekére
guggolt, nem lépett fel támadólag akkor sem, hanem magát védve, a kocsi fenekére való elrejtőzes által iparkodott az ellene intézett ütéseket kikerülni. Ez
utóbbi körülmény a bekövetkezett eredmény beszámításának megítélésénél külöuös
nyomatékkal bir, mert I. r. vádlottnál bicska lévén és ő annak pengéjét kinyitván, ha ő a P.-ék által bántalmaztatást megtorolni akarta, ha tehát P.-ékat —
vagy ezek fgyikét — késével egyenesen sérelmezni szándékozta volna: ez esetben nem guggolt volna le a kocsi fenekére, a honnan a kocsin kivül álló P. elérésére kiszámithatlan s csakis a legritkábban bekövetkezhető véletlen eredménye
lehetett, hanem egyenesen felállva, szembe helyezte volna magát bántalmazójával
és így intézte volna ez ellen a megtorlásra számított szándékolt késsznrást; minthogy azonban vádlott vem ekként cselekedett, hanem guggoló helyzetében saját
feje fölött mintegy vaktában a levegőben és a látliatlanban vagdalódzott késével:
ez világosan azt mutatja, hogy csakis támadóit akarta a további közeledéstől és
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bántalmazásaik folytatásától visszariasztani, nem pedig akarva és szándékosan
azoknak az egyikét megszúrni. De hogyba szándéka lett volna is az ezen vádlott
által P. Péter ellen irányzott szúrás ; tekintve az ellene intézett snlyos és szakadatlan bántalmazásokat; tekintve, bogy vádlott két ember által támadtatván és
ütlegeltetvén, minthogy még az ugyanazon kocs n volt társai által sem segélyezt6tett, a melyen volt; tekintve, hogy ezen kétségbevonhatlan ténykörülmény minden jelentőségét elveszi' az elsőfokú bíróság Ítélete indokaiban felhozott azon
érvnek, mely szertnt I. r. vádlott mellett a jogos védelem azért nem érvényesíthető, mert körülötte többen voltak és igy reá vonatkozólag veszély nem forgott
fenn; tekintve, hogy több egyénnek pusztán jelenléte, ha azok a megtámadottat
védetlenül hagyják, mint a jelen esetben, nem csak a veszélyt m-m szünteti meg,
hanem a megtámadottnak biztosságérzetét sem adja meg: ezen indokok alapján
a kir. táblának I. r. vádlottat Mmentő Ítélete, továbbá P. János II. r. vádlottat
illetőleg azon Ítéletnek helyesen kifejeztett indokainál fogva helybenhagyatik, a
kir. ügyésznek III. r. vádlott elleni további eljárását, a mennyiben a jelenlegi
elintézés tárgyát nem képezett cselekményében hivatalból üldözendő cselekményt
látna fenforogni, az elévülési batáridőn belül semmi sem akadályozza. (1890. jun.
17. 1618 sz. a.)

KISEBB KÖZLEMENYEK.
Az igazságügyi reformok. Nem csalódtunk ama reményünkben, melynek az igazságügyminister uvnak ez év február havában
tartott budget-beszéde kapcsán kifejeztünk. Az akkor kifejtett
programmot a minister alapos el készítéssel beváltaui készül és
az országgyűlésen fog múlni, bogy e programm, az igazságügy
érdekében, mihamarább megvalósuljon. Másfél évi ministerség után
Szilágyi Dezső eredményeket mutathat föl. A tdekkönyvi betétekről szóló törvény módositása volt első és hasznos müve; a bíróságok tagjainak az igazságügyministeriumban
alkalmazásáról szóló
törvény kibővítése és tartamának meghosszabbítása lehetővé teszi,
bogy a ministerium kebelében készülő törvényjavaslatokat már
eleve a gyakorlat emberei is megbírálhassák ; az igazságügyi orvosi
tanács — a minister első önálló alkotása — ha, a mi remélhető,
meg fog felelni hivatásának, üdvös szolgálatokat tehet majd a
büntető igazságszolgáltatásnak; a kir. táblák szétosztása (melyet
mi ugyan elvi szempontból nem helyeseltünk) a közvélemény régi
óhajának megvalósitása és kétségtelenül sok tekintetben fogja előmozdítani igazságügyi érdekeinket. E törvényeken kiviil előttünk
van a birói szervezet módosításáról szóló, közkézen forgó törvénytervezet, mely az októberben összeülő országgyűlés tanácskozásainak egyik legelső tárgyát fogja képezni, mert, mint a decentralisatiónak előfeltétele és kiegészítése, gyors életbelépést igényel
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Most kapják meg olvasóink a lapunk más helyén megbeszélt, beható tárgyalások alapján átdolgozott tervezetet a sommás eljárásról, melynek kiegészítése a barjatelltörvény annyira óhajtott eltörlése
és az intő eljárás — a mely tervezet, ha a minister és a jogászság óhaja teljesül, szintén még ez évben törvénynyé lesz. E mellett a
bűnvádi eljárást terveztét is átdolgoztatta a minister és szabályozta
a
bányatelekkönyvezézt.
Mindezeket, a mikről olvasóinknak jó tudomásuk van, ma
csak azért ismételjük, mert ismét fölhangzik ama szemrehányás,
hogy az igazságügyminister ur sokat igér, de keveset tesz. Mi e
szemrehányást nem tartjuk jogosultnak. A minister mindent elkövet, hogy Ígéreteit beváltsa. Hogy ez nem történik oly gyorsan,
a mint azt mindnyájan szeretnők, annak oka nemcsak a minister
scrupulositásában kereshető, melylyel minden javaslatát előkészíti,
hanem parlamenti viszonyainkban is, melyek mellett fölötte sok
idő vesz el meddő személyeskedéssel és közjogi vitatkozásokkal s
aránylag nagyon kevés idő jut a komoly munkára, a mely nélkül
életbevágó reformok nem létesülhetnek. Reméljük azonban, hogy
Szilágyi Dezsőnek sikerülni fog a képviselőházat meggyőzni javaslatai megvalósulásának sürgősségéről és hogy a fönn érintett
akadályok ez országgyűlésnek immár negyedik ülésszakában nem
gátolják majd a sok jó szándék keresztülvitelét.
A táblák szétosztásának ideje szintén sok találgatásra ad okot.
Néhány héttel ezelőtt, mint tényt irtuk meg, a mit, miut óhajt,
már hónapokkal ezelőtt fejeztünk ki, hogy t. i. a decentralisált
táblák csak a jövő év szeptemberében kezdik meg majd működésüket. Lehetetlennek tartjuk, hogy ez máskép legyen, annyi akadály ütköznék a korábbi életbeléptetésbe. Az uj, alig kész épületekbe télen való költözködés; a hátralékok nagy tömege, melyet
a jókor életbeléptetendő Plósz-féle javaslat tetemesen csökkenthetne 7—8 hónap a l a t t ; a szervezés számtalan apró nehézségei;
a személyi kérdések kellő megoldása; a törvénykezési szünidőnek
a kora tavaszra áttétele, vagy, ha ezt nem akarják, négy hónapra
kiterjesztése; a táblák bíráinak magán viszonyai (tanév, lakás stb.)
— mindezek és sok egyéb, önmagában aprólékosnak látszó, de az
egyesre nézve nagyfontosságú körülmények csaknem kizárják az
állítólag májusra tervezett decentralisatiót. Ez mindenkinek ártana,
tehát senki sem akarhatja — és ezzel azt hisszük, végezhetünk
is e kérdéssel, mely sokkal inkább alaptalan találgatás.
Visszatérünk soraink kiinduló pontjára. Ismerjük az igazság-
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ügyi programmot. Ezt mindnyájunk helyeseljük, ha egyes részletekben nem is egyezünk meg. Legyünk tehát azon, hogy e program m megvalósuljon és támogassuk a ministert erre irányuló
becsületes törekvésében.
Az uj bányatörvény. A kormány végre komolyan tervbe vette
a bányajog minden ágának kimerítő szabályozását. A napokban
készült el a pénzügyministeriumban a rendszeres bányatörvény anyagi
részének javaslata, melyet a minister egyes szakférfiaknak véleményezés végett már meg is küldött, úgy, hogy nom alaptalan azon
remény, hogy a javaslatból még ez országgyűlésen törvény lesz. —
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy Lányi Bertalan kir. táblai
kisegítő biró urnák lapunkban megjelent kitűnő értekezése „ A bányászati czélokra kisajátított területek telekkönyvezése, különös tekintettel a bányavasutakra"
külön lenyomatban is megjelent (Pfeiffer
Ferdinándnál; ára 80 kr.) Ez értekezés most különösen actualis
fontosságú, mert, mint olvasóink tudják, épen e nyáron bocsátott
ki a minister módositó rendeletet a bányatelekkönyvek vitele tárgyában, a mely rendeletet megelőzött enquéte-nak Lányi ur egyik
kiváló t a g j a volt.
A budapesti egyetemen, a most mggindult tanév első felében,
a rendes előadásokon kivül a következő jog- és
államtudományi
specialcollegiumokat fogják tartani :
Közegészségügy, t e k i n t e t t e l a közigazgatásra; csütörtökön d. e. I I — l - i g
Dr. Fodor József orvoskari ny. r. t a n á r . — Telekkönyvi r e n d t a r t á s magyarázata ; h é t f ő n és pénteken d. u, 3—4ig. Dr. Csillagh Gyula ny. rk. t a n á r .
— B ü n t e t ő j o g ; n a p o n k i n t csüt. d. e. 11—12-ig. Dr. Fayer László ny. rk.
t a n á r . Bűnvádi eljárás ; h é t f ő n és szombaton d. u. 5—6-ig. U g y a n a z o n t a n á r .
Bünügyi esetek semináriurni t á r g y alá a ; csütörtökön d. u. 5 —6-ig. Ugyanazon t a n á r v — A vetel m i n t kereskedelmi ügylet ; kedden- és p é n t e k e n . Dr.
Neumann Ármin ny. rk. t a n á r . — Magyarország s t a t i s t i k á j a ; kedden, csütörtökön, pénteken d. u. 2—3-ig és csütörtökön d. u, 3—4-ig- Dr. Dobránszky
Péter m.-tanár. Morálstatistika; különös t e k i n t e t t e l az ö n g y i l k o s s á g o k r a és
p r o s t i t u t i ó r a ; szerdán d. u. 2 - 3 - i g . Ugyanazon t a n á r . — Törvényszéki orvostan, gyakorlati m u t a t v á n y o k k a l ; csütörtökön d. e. 9—11-ig- Dr. C s a t á r y
Lajos m a g á n - t a n á r . — Váltó ós kereskedelmi j o g ; csütörtök kiv. n a p o n k i n t
d. e. 10—11-ig. Dr. Herich Károly m.-tanár. Tengeri j o g ; csüt. d. e. 10—11-ig.
Ugyanazon t a n á r . A magyar váltótörvény elméletének c o n s t r u c t i ó j a , a szakirodalom kritikai méltatása fonalán ; csütört. d. e. 11 — 12-ig. Ugyanazon
tanár. A budapesti áru- és értéktőzsde jogszokásainak elméleti elemezése
és gyakorlati kihatása ; hétfőn d. u. 5—6-ig. Ugyanazon t a n á r . É r t é k p a p í r o k
t h e o r i á j á és praxisa ; kedden és pénteken 1—2-ig. Ugyanazon t a n á r . — Előadások a magyar particuláris j o g o k köréből, különösen : a szabad királyi
városok, a jász-kunok és a h a j d ú k municipaiis j o g a ; csüt. d. e. 8 —9-ig. Dr.
Csiky K. m.-tanár. A P l á n u m T a b u l a r e ismertetése, a f o n t o s a b b decisiók
fejtegetése ; csütörtökön d. e. 11—12-ig. Ugyanazon t a n á r . — Az európai
(tételes) nemzetközi jog ; hétfőn, kedden és szerdán d. e. 11—12-ig. Dr.
Csarada János m.-tanár. A consuli jogról, különös ekintettei Ausztria-Magyarország consuli szervezetére ós a consulok bíráskodási j o g a i r a a keleti álla-
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mokban ; hétföu d. u. 4—5-ig. Ugyanazon t a n á r . — H á z a s s á g j o g ; csütörtökön és szombaton d. u. 4—5-ig. Dr. Meliohár Kálmán m.-tanár. — P a n d e k t á k
(kötelmi jog) p a n d r k t a - g y a k o r i a t o k ; csütörtök d. e, 11 — l - i g és h é t f ő n és
szombaton 5—6-ig. Dr. Schwarcz Gusztáv m.-tanár. — Bölcsészeti bevezetés
a társadalmi t u d o m á n y b a ; csütörtökön d. e. 7—9-ig, dr, Pickler Gyula
m.-tanár. — A pénz- és valuta-kérdések vázlata ; hétfőn d. u. 4 —5-ig. Dr.
Dr. Ráth Zoltán m.-tanár. — V á l o g a t o t t helyek a m a g y a r közigazgatási
jogból ; csütörtökön d. u. 4 — -ig. Dr. K m e t t y Károly m.-tanár. — AJföldbirtok szervezete és hitelügye ; Dr. P ó l y a J a k a b m.-tanár.
A budapesti VII. ker. kir. járásbíróság, a z E r z s é b e t - k ö r ű t 4 6 .

sz. a. újonnan épült ház első emeletén bérelt helyiségekbe ez
évi szeptember hó 14-én átköltözködik s ott hivatalos működését
szeptember hó 15-én délelőtti 8 órakor megkezdi.
A bupapesti járásbíróságoknál még mindig nincs használható
toll ós tinta, e mellett a tárgyalási jegyzőkönyveket is a legdurvább papiroson kell irni. Innen van, hogy felső biráink annyiszor
kénytelenek panaszkodni az olyashatatlan tárgyalási jegyzőkönyvek
miatt. Vájjon az ismert pénzügyi tekintetek okozzák-e, hogy néhány forintért Íróeszközt sem tudnak beszerezni ?
A kezesek egymásközti jogviszonyai. A z o s z t r á k p o l g á r i t ö r -

vénykönyv 1359. §-a szerint az esetben, ha több kezes közül valamelyik az egész adósságot kifizette, akkor őt, ép úgy mint az
adóstársat, a többiek ellen a visszakövetelés (Rückersatz) joga megilleti. Az osztrák legfőbb bíróság 1890. jan. 22-én 14426/1889. sz.
ítéletével helybenhagyta a gráczi OLGr.-nek e törvényszakaszra
vonatkozó oly magyarázatát, hogy a visszakövetelésnek előföltétele
az, hogy az egyes kezesek egymásközt is szerződéses megállapodással kötelmi viszonyba léptek és megegyezésükkel lettek kezestársakká. A 869 §-nak az egyetemleges adóstársra vonatkozó azon
intézkedése, hogy ha az egész adósságot a magáéból fizette le, jogosítva van, jogengedmónyezés nélkül is,.a többitől a megtóritést
követelni — kivételes intézkedés, mely csak akkor j u t érvényre,
ha a kezes különös megállapodás alapján az elvállalt kezességből
nemcsak a hitelezővel, hanem több, a főadósért lekötelezett kezessel
szemben is vállalt kötelezettséget.
Az

uj

franczia

törvény

az

állampolgárságról.

E

törvényt

(1889. jun. 28.), melyről lapunk II. k. 95. lapján már megemlékeztünk, a „Journal de droit international privé" utolsó füzete
alapján a következőkben ismertetjük: Francziának bel- vagy
külföldön született törvényes gyermekei, továbbá a Francziaországban született, ismeretlen szülőktől eredő gyermekek — francziák
(jure sanguinis). A 8. szakasz 3. kikezdése szerint továbbá, minden
Francziaországban született külföldinek ugyancsak Francziaországban született gyermeke — jure soli — franczia. Ugyané szakasz
4. kikezdése szerint a külföldinek Francziaországban született
gyermeke is franczia, ha teljeskorusága elérésekor Francziaországban lakik és a teljeskoruság elérését követő évben ki nem mutatja,
hogy (külföldi) állampolgárságát föntartotta és hazájában hadkötelezettségének eleget tett. A teljeskoruság elérését a franczia
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törvény állapítja meg. — A naturalisatió tekintetében a törvény
gyökeresen változtat az eddigi szabályokon. Eddig a külföldinek,
kérelmére, megengedték a Francziaországban lakást. Ez „admission
á domicile" a külföldinek az összes polgári jogokat juttatta, a
nélkül, bogy a frauczia polgár kötelességeit, különösen a hadkötelességet teljesítenie kellett volna. A.z u j törvény szerint e lakhatási
jog megszűnik, ba az illető külföldi öt év alatt nem szerzi meg
az állampolgárságot. Ez utóbbi azonban megszerezhető bárom évi
megengedett lakás után is, sőt egy év lefolyása után is akkor, ba
az illető az országnak fontos szolgálatokat tett, tehetségével kitűnik, fontos találmányokat vagy ipari ágakat honosított meg, a
földmivelést fejlesztette vagy a gyarmatokban katonáskodott; végül
egy év után naturalisálható az „admission a -nal biró azon külföldi
is, a ki franczia nőt vett feleségül.— A Francziaországban tiz éven
át, megszakítás nélkül való, bár meg nem engedett tartózkodás is
jogot ad a naturalisatióra, melynek egyik esetében sem kell kimutatni, bogy az illető hazája állampolgári kötelékéből kilépett.
A munkás biztositás jogáról

J. Guttentagnál

Berlinben

Dr.

H. Rosin-tól ily czimmel „Das Recht d. Arbeiterversicherung, für
Theorie u. Praxis systematiscb dargestellt" két kötetes munka
jelent meg,
„Begrip en dogma In de rechtwissenschap" c z i m m e l é r d e k e s

kis füzet jelent meg Drukkertől, a leideni. előbb groningeni egyetemen a római jog tanárától. Szerző a polgári jog továbbfejlesztését kívánja a változott viszonyokhoz képest, rígy, a mint az Rómában a prátor engedélyezte actiones utiles segítségével történt.
„A rómaiaknak, kiknek rabszolgáik voltak, nem kellett szabályozniok a munkaadó és a munkás közti viszonyt; innen van, hogy
a franczia és a németalföldi jog alig intézkednek e kérdésben,
pedig az alsó néposztály emelése az égető napi kédés A munkaadó felelősségének korlátozása (C. civ 1382) nem való jogállamba,
hol a gyengéket jobban kell megvédeni a hatalmasok ellen. Németalföldön az anyagi jog gyakran szenved az alaki m i a t t : a
peres eljárásban az igazság kiderítésére vezető intézkedéseket, a
milyenek a felek személyes megidézése, kihallgatása, a szemle stb.,
ritkán alkalmazzák. így történhetett meg, hogy pl. egy kovácsnak, a kitől a község egy drága fecskendőt vett volt kölcsön három évi használatra, a használati dij iránti keresetét elutasitották,
mert ilyent, jó biszemmel, ki sem alkudott. A. német polg. tvkv.
tervezete eléggé hibásan, fönn akarta tartani a római „Kauf bricht
Miethe"-féle jogi tételt, szemben a németalföldi „huur gaat voor
coop" elvvel; a tervezet azon intézkedése (849 §.), bogy a tulajdon
az egész légoszlopot és a legmélyebb alapot is magába foglalja,
nem alkalmazható a léghajók és távirda sodronyok korában vagy
alagutaknál, mert a korlátlan tulajdon ily merev jogi fogalma mellett a begyen levő kunyhó tulajdonosa a vasúti alagút tulajdonát
is magának követelhetné. A régi Rómában is mindig számoltak a
jogalkalmazásánál az u j társadalmi és jogi szükségletekkel; innen

'351

JOGI SZEMLE

van, hogv ott ép oly kevéssé fejlődött ki külön kereskedelmi jog,
mint ma Angliában és Amerikában, mig a közönséges római jog
területén ez azért vált szükségessé, mivel e jogászok doctrinarismusa ellenszegült a jogfejlődésnek. A magánjogot a változott kor
viszonyaihoz mérten kell módosítani.
Á közkereseti társaság ellen hozott Ítéletnek

végrehajtható-

sága társtagok ellen Az osztrák legf. törvényszék 1890. f'ebr. 19-én
1589 sz. a. a következő érdekes határozatot hozta; . . . . Tekintve,
hogy L. J . társasczég a fölperes követelésének behajtása végett
indított pör folyása alatt oszlott föl, a nélkül, hogy a kereskedelmi
törvény előírta fölszámolás megtörtént volna ; tekintve, hogy e szabályok figyelmenkivül hagyása nem akadályozhatja a hitelezőket
jogaik birói érvényesitésében ; tekintve, hogy a társtagok a czég
törlésekor az egymás közti jogviszonyaikat kiegyenlítették, a nélkül, hogy a szóban forgó, a társaság föloszlásakor bíróilag már
megítélt követelésre tekintettel lettek volna; tekintve, hogy a
társtagok ez eljárása lerontotta a társaság és a társtagok vagyona
közti válasz falat és hogy a társtagok a társasági vagyon összevegyítésével önmagukat tették a társaság helyébe; mindezek alapján helyén való, hogy a társaság ellen szerzett végrehajtható Ítélet
alapján úgy j á r j a n a k el a társtagok ellen, mint a társaság jogutódja ellen, miért is a társaság ellen hozott marasztaló ítélet alapján
a társtagok vagyona is végrehajtható !
A

bányaügyekben

való

bíráskodásra

azon

elsőfolyamodásu

törvényszék illetékes, melynek bány abirósági területében a bányászatot űzik; a bányatársulat igazgatóságának székhelye az illetőség
szempontjából nem jő figyelembe. (Osztrá„ legfőbb tsz. 1890. ápr.
1. 3755. sz. a.)
Jogászgyülés Kopenhágában. Augusztus végén volt az északi
jogászgyíilés (Svédország, Norvégia és Dánia), melynek tárgyalásain a dán király is jelen volt és melynek tagjai az udvarnak is
vendégei voltak. Különös érdeklődéssel hallgatta meg IX. Keresztély király Hagérup cbristiniai tanár előadását az u. n. föl tételes
elitélésről, melyet a jogászgyülés igen kedvezően fogadott.
Elzüllött gyermekek javítását

czélozza egy n é m e t b i r o d a l m i

törvény, melyet a „Gésetzblatt f. Elsass-Lothringen" utolsó száma
közölt és csak e tartományban érvényes. E törvény szerint minden
16 éven aluli kiskorú, hivatalból helyezhető el családban, nevelő
vagy javitó intézetben, ha 1., a szülői hatalmat gyakorló atya vagy
anya durva visszaéléssel vagy folytonos elhanyagolással a gyermek
testi vagy szellemi javát veszélyezteti vagy e veszély a jövőre
nézve is fönnáll; 2., ha a szülők nevelő hatalma vagy fenyítő eszközei elégtelenekuek bizonyulnak arra, hogy a gyermeket az erkölcsi tönkrejutástól megóvják és beleegyeznek az elhelyezésbe; 3.
ha a szülők halála után a gyermek elzüllött vagy ettől alaposan tartani lehet; 4., ha a gyermek 12 éves kora előtt büntetendő cselekményt követett el és a kényszer-nevelés a további erkölcsi elzülléstől való megóvása végett szükséges. — Ugyané tárgyban még e
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hó folyamán Strassburgbau congressus is lesz, melyre a német
birodalom minden tartományából küldtek hivatalos képviselőket,
még pedig csaknem kizáróan a legmagasabb rangosztályból, a mi
bizonyítja, hogy mily fontosságot tulajdonítanak e kérdés sikeres
megoldásának.
Ugyané kérdéssel fog foglalkozni az október 9. én tartandó
antwerpeni congressus, melyről multheti számunkban is megemlékeztünk. A congressust („Congrés international pour l'ótude des
questions relatives au patronage des détenus et la protection des
enfants moralement abandonnés") a belga kormány üivta össze és
három szakosztályban a következő kérdéseket fogja t á r g y a l n i :
Gyermekek védelme: I. Mily rendszerrel lehet legjobban biztosítani
ama gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, kik bármely
okból a közhatalom gondozása alá belyezendők, és különösen a
bűnöző vagy törvény szerint bűntettnek vagy vétségnek minősülő
cselekményeket elkövetett gyermekeket és a csavargó gyermekekét.
II. Előnynyel jár-e a gyermekekre nézve a családban való elhelyezés rendszere? Miképeu kell ezt szervezni? III. Mily esetekben
kell elvonni az apai hatalmat? Miképen kell ily esetben a gyermek gondozását (garde) rendezni ? IV. Mily szabályokat kell felállitani a gyermek házi letartóztatására nézve (dótention par
correction paternelle)? Rabok és felszabadultak
segélyezése, I. Melyik a rabok és felszabadultak segélyezésének legjobb rendszere ?
II. Ajánlatos-e az ideiglenes menhelyek intézménye ? Miképen
kell-e menhelyeket szervezni? III. Osszeegyezhető-e a rendőri felügyelet a sególyzéssel ? Lehet-e a rendőri felügyeletet más intézmény nyel pótolni és mikép ? Ha fentartandó, miképen kell szervezni ?
Koldulás és csavargás. I. Melyek a koldulás és a csavargást megelőző rendszabályok? II. Mily viszonyba hozandók e téren a j ó t é konysági intézetek a rabsególyező egyesületekkel ?
A jelenkori angol jogról u j könyv jelent meg Brett F.-töl
„Commentaries on the present Laws of England" 2 vols. (London
1890.)
A rágalmazást

és becsületsértést

czimű tanulmánya: „Studio comparativo
mazione e l' ingiuria" (Torino, 1890.)

t á r g y a l j a Capello

teorico-pratico

su la

M. ily

diffa-

A folyó számla-Üzletről nagy terjedelmű tanulmányt irt Foa
F. ily czimmel: „Natura del contratto di conto corrente" (Milano,
1890.)
A porosz börtönöket ismerteti Wulff C. „Die Gefängnisse der
Justizverwaltung
in Preussen, ihre Einrichtung
und Verwaltung"
cz. művében. (Hamburg, 1890. 16 márka.)

