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zattól és csupán a közérdek erősebb védelme irányában kell
biztosítékot nyújtania. Angliában az ellenzéki kritika nemcsak a kormányon levő irányzat javaslatának egyszerű ellenzésében, hanem az ellenirányú gyakorlati tervek pontos kidolgozásában és a nyilvánossággal való közlésben áll.
A kényszeregyezség intézményének helyes megépítése
Ausztriában is ismét a nyilvános megbeszélés középpontjában álló probléma. Vannak oly hangok, amelyek a kapcsolatos kérdések bonyolultságái-a és a megoldások sivárságára
való tekintettel az egyezségi eljárás eltörlését kívánják. A
hitelezői érdekeltségek ezzel szemben az intézmény fenntartása mellett foglalnak állást, de a legkülönbözőbb irányú reformokat hozzák javaslatba. E javaslatok első csoportja a
kényszeregyezség előfeltételeit kívánja szigorítani (érdemesség vizsgálata, határozott tartamú előzetes fennállás, jogi
személyek, bankok, stb. kizárása, a quota egyrészének azonnali letétele, az előző évek mérlegének bemutatása, etc.). Igen
érdekes az a javaslat, amely német mintára a quota megjelölése nélküli egyezségi ajánlatot is elfogadandónak tartja.
A javaslatok második csoportja a vagyonfelügyelőre vonatkozik és indítványozza honoráriumának leszállítását és maximálását, erősen cenzúrázott vagyonfelügyelői jegyzék felfektetését, á könyvszakértői tudásnak előfeltételeként való beiktatását, egy vagyonfelügyelői szabályzat alkotását. Felmerült magyar mintára az az eszme is, hogy az egyezségek
megkötése és lebonyolítása hitelvédelmi szervezetek kezébe
adassék. A javaslatok harmadik csoportja az úgynevezett
superquotákkal, vagyis külön kedvezményekkel foglalkozik.
E pontnál érdekes az az inditvány, amely a külön kedvezmények kikötéséhez azt a következményt fűzi, hogy az egész követelés elvész, ellenben az adóst nem bünteti. A javaslatok
legfontosabb csoportja az egyezség teljesítésének biztosítását
tárgyazza. Vannak indítványok, amelyek az egyezség lebonyolításának középpontjába egy bizalmi egyént, rendszerint
egy megbízott birót állítanak. Más indítványok az egyezségben biztosított kedvezmények elvesztésének szigorítását ki-'
vánják. Vannak tervek külön biró-sági tanácsok felállítására,,
amelyeknek feladata a bukások ellenőrzése, a kapcsolatos
büntetőeljárások lefolytatása lenne ós amely tanácsokban kereskedelmi szavazóbirák ülnének a szakbirák mellett. Minden
országnak, ahol a. súlyos békeszerződések folytán a gazdasági
helyzet egyensúlya, labilis, erjed és forr az egész fizetésképtelenségi joganyag. A megoldás pedig nem a repressziv hitelvédelem utján keresendő, hanem a preventív hitelvédelemnek:
hiteltudósitásnak, hitelbiztositásnak, kamatkérdésnek stb. helyes kiépítésében.

